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FORMÁLI
Skýrsla óbyggðanefndar kemur nú út í sjötta sinn og tekur til ársins 2008. Birtast
þá á prenti úrskurðir í málum nr. 1-5/2007, á austanverðu Norðurlandi (svæði 6 hjá
óbyggðanefnd), sem kveðnir voru upp 6. júní 2008. Nánar tiltekið er um að ræða
niðurstöður óbyggðanefndar í ágreiningi annars vegar íslenska ríkisins og hins vegar
gagnaðila þess um eignarréttarlega stöðu tiltekinna landsvæða í Grýtubakkahreppi,
Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppi, Aðaldælahreppi, Tjörneshreppi og þeim hluta hins
nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði sveitarfélögunum Húsavíkurkaup
stað og Kelduneshreppi. Þess skal getið að úrskurðir þessir hafa verið aðgengilegir á
heimasíðu óbyggðanefndar frá uppkvaðningardegi.
Auk umræddra fimm úrskurða voru helstu verkefni ársins umfjöllun um mál
nr. 1-5/2008 á vestanverðu Norðurlandi, syðri hluta (svæði 7A) og undirbúningur
mála á vestanverðu Norðurlandi, nyrðri hluta (svæði 7B). Að því er varðar skipan
óbyggðanefndar var hún óbreytt frá fyrra ári. Á skrifstofu óbyggðanefndar störfuðu
Sif Guðjónsdóttir framkvæmdastjóri, Kristín María Gunnarsdóttir lögfræðingur,
Þorsteinn Magnússon lögfræðingur og Ingibjörg Marta Bjarnadóttir landfræðingur.
Að því er varðar framvindu verkefna á svæðum 7A og 7B ber þess fyrst að geta
að kröfur fjármálaráðherra, fyrir hönd íslenska ríkisins, um þjóðlendur á vestanverðu
Norðurlandi, syðri hluta (svæði 7A) bárust í mars 2008 og kröfur gagnaðila íslenska
ríkisins í júní sama ár. Kynningu á heildarkröfum lauk í ágúst 2008. Ákveðið var að
skipta svæðinu í fimm mál og fóru fyrstu fyrirtökur fram í lok sumars. Málin taka
til tiltekinna landsvæða í Húnavatnshreppi, Sveitarfélaginu Skagafirði, Akrahreppi,
Hörgárbyggð og Þingeyjarsveit.
Í október 2008 tók óbyggðanefnd til umfjöllunar vestanvert Norðurland, nyrðri
hluta (svæði 7B), nánar tiltekið landsvæði í Sveitarfélaginu Skagafjörður, Akra
hreppi, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Arnarneshreppi, Hörgárbyggð, Blönduósbæ,
Skagabyggð og Sveitarfélaginu Skagaströnd. Fjármálaráðherra, fyrir hönd íslenska
ríkisins, var veittur frestur til vormánaða næsta árs til að lýsa kröfum ríkisins um
þjóðlendur á svæðinu.
Enginn Hæstaréttardómur sem varðaði þjóðlendumál var kveðinn upp á árinu.
en geta ber um ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu frá 23. september 2008 í
máli nr. 46461/06. Þar var því hafnað að taka til efnismeðferðar kærumál sem varð
aði dóm Hæstaréttar Íslands frá 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005. Kærumálið varðaði
nánar tiltekið landsvæðin Fjall og Breiðármörk í Öræfum, sem Hæstiréttur hafði
dæmt þjóðlendur, og til skoðunar voru ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr.
lög nr. 62/1994, í 1. gr. 1. viðauka [Friðhelgi eignarréttar], 1. mgr. 6. gr. [Réttur til
réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi] og 14. gr. [Bann við mismunun]. Kvörtun máls
hefjenda til Mannréttindadómstólsins varðaði bæði lög nr. 58/1998, um þjóðlendur
og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, og meðhöndlun Hæstaréttar
á umræddu máli, þar á meðal sönnunarkröfur.
Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 1. gr. 1. viðauka við
sáttmálann ætti ekki við í umræddu máli þar sem umþrætt land teldist ekki eign
kærenda í skilningi ákvæðisins. Í því sambandi tók dómstóllinn sérstaklega fram að
þegar um kröfu til eignarréttinda er að ræða geti sá sem hana hefur uppi einungis átt
réttmætar væntingar til að um eign sé að ræða ef krafa hans hefur fullnægjandi stoð
í landsrétti viðkomandi aðildarríkis, svo sem þegar fyrir hendi eru fordæmi dóm
stóla í þá veru. Þá kvað dómstóllinn Hæstarétt Íslands bæði hafa farið að viðeigandi
lagaákvæðum og fylgt eigin fordæmum um að landamerkjabréf eitt og sér teljist
ekki fullnægjandi sönnun ef eldri gögn mæla því í mót. Þannig taldi dómstóllinn
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að kærendur hefðu ekki sýnt fram á að þeir ættu réttmætar væntingar til þess að
umþrætt land teldist eign þeirra og þeir gætu því ekki notið verndar 1. gr. 1. viðauka
við sáttmálann að þessu leyti. Mannréttindadómstóllinn komst enn fremur að þeirri
niðurstöðu að ekkert benti til þess að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. eða 14. gr.
sáttmálans í máli kærenda og taldi því ekki að á þá hefði verið lögð óhóflega þung
sönnunarbyrði.
Niðurstaða Mannréttindadómstólsins er mikilvæg staðfesting á þeim
sjónarmiðum sem íslenskir dómstólar og óbyggðanefnd hafa lagt til grundvallar að
þessu leyti.
Umsjón með útgáfu þessa rits hefur verið í höndum Kristínar Maríu Gunnars
dóttur, lögfræðings hjá óbyggðanefnd. Færi ég henni bestu þakkir fyrir framlagið.
Reykjavík, 12. janúar 2010
Kristján Torfason
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1

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Föstudaginn 6. júní 2008 er tekið fyrir mál nr. 1/2007, Mývatnsöræfi og Ódáðahraun,
og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Kristján Torfason, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Allan V. Magnússon og Benedikt Bogason.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna og Stórutungu.
(Andri Árnason hrl.)
Elín Steingrímsdóttir og fleiri vegna Grímsstaða.
Guðrún M. Valgeirsdóttir og fleiri vegna Reykjahlíðar.
Leifur Hallgrímsson og fleiri vegna Voga.
Olga Marta Einarsdóttir og fleiri vegna „Framdalaafréttar.“
Skútustaðahreppur vegna „afréttar Skútustaða.“
Örn Friðriksson og fleiri vegna Skútustaða.
(Ólafur Björnsson hrl.)
Stefán Halldórsson og Halldór Stefánsson vegna Brúar/Krepputungu.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Jón Haraldur Helgason og fleiri vegna Grænavatns.
(Ragnar Aðalsteinsson hrl.)
2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu
mörk þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
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Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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2.2

Austanvert Norðurland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 15. júní 2006, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á austanverðu Norðurlandi,
sbr. 8., 11. og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið sjötta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað
af
suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps
og
vesturmörkum
Þingeyjarsveitar. Hér skal þess getið að vesturmörkum svæðisins var breytt, að ósk
fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins. Í stað þess að fylgja suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar er Fnjóská fylgt frá ósum
þar til hún sker vesturmörk Þingeyjarsveitar. Er þeim mörkum fylgt til suðurs í
Fjórðungakvísl.
Að austan afmarkast svæðið af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum frá
Jökulsárósi í Öxarfirði og að ármótum við Kreppu. Þaðan er Kreppu fylgt þar til
komið er að ármótum við Kverká og hinni síðarnefndu fylgt að upptökum í
Brúarjökli. 2 Þaðan er dregin lína til suðvesturs, til skurðar við línu þá á Vatnajökli
sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Framangreind afmörkun til vesturs endar í Fjórðungakvísl. Að sunnan fylgja
mörkin miðjum farvegi Fjórðungakvíslar til austurs í punkt við Nýjadal/Jökuldal.
Þaðan eftir dalnum, beina línu milli fimm punkta sem staðsettir eru í miðjum farvegi
Fjórðungakvíslar. Þaðan úr austasta punkti í hæðarpunkt 1115 m. Þaðan í Deili, hæð
1125 m, og áfram, inn á Vatnajökul, í Bárðarbungu, hæð 2009 m, þaðan í Svíahnjúk
eystri og loks í stefnu á miðja Breiðubungu, þar til kemur að hornmarki við
austurmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi
Íslands, sem staðfest var 10. maí 1999, og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum
Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar
Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki svæðis 6 hjá óbyggðanefnd byggja á
markalínum þeim sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur
notað við vinnu sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og
austurmerkja, en tekið skal fram að austurmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru
austar en lína sú á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands sem áður var nefnd.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 15. september 2006 til að lýsa kröfum
um þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum
viðkomandi
sveitarfélaga,
þ.e.
Grýtubakkahrepps,
Svalbarðsstrandarhrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Aðaldælahrepps,
Tjörneshrepps og þeim hluta hins nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði
sveitarfélögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
2

Svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, er þannig innan svæðis 6 en
hún var á sínum tíma skilin undan svæði 5 hjá óbyggðanefnd, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998.
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Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2006 og síðar til 1. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
norðanverðu Austurlandi bárust 1. nóvember 2006. Óbyggðanefnd birti tilkynningu
um málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt
uppdrætti, í Lögbirtingablaðinu 10. nóvember 2006, og síðan í fleiri blöðum, sbr. 2.
mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem teldu til eignarréttinda á því
landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum fyrir
óbyggðanefnd í síðasta lagi 12. febrúar 2007. Þá kom fram að yfirlýsingu um
kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu sem skráðar væru í
þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og Akureyri, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var fyrst framlengdur
til 12. mars og síðan lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum
hætti og bárust síðustu kröfulýsingar í júlí 2007.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og á Akureyri, frá 20. júní til og með 20. júlí 2007, sbr. 12. gr.
laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 27. júlí 2007. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í 5 hlutum og 6 kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á móti
bárust 162 kröfulýsingar ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en eins
landsvæðis.
2.4

Mál nr. 1/2007, Mývatnsöræfi og Ódáðahraun

Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins var skipt niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2007,
Mývatnsöræfi og Ódáðahraun; mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir; mál nr.
3/2007, Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs; mál nr.
4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan Dalsár, og mál nr.
5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár.
Mál nr. 1/2007 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 26. apríl 2007. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
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þeir Kristján Torfason formaður, Allan V. Magnússon og Benedikt Bogason. Gefið
var færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins
ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun nefndarinnar. Skorað
var á lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta
athugasemdir ef þeir teldu ástæðu til. Þá var vakin athygli á þinglýsingu athugasemdar
um yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir því atriði.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir
mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Þá var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga.
Við aðra fyrirtöku málsins, 11. júní 2007, var lögð fram greinargerð af hálfu
íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til 9. ágúst 2007 til skila á greinargerðum.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. ágúst 2007, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti.
Við fjórðu fyrirtöku málsins, 29. ágúst 2007, var farið yfir fyrirkomulag
aðalmeðferð. Þá voru einnig lögð fram frekari gögn.
Aðalmeðferð fór fram dagana 3.-5. september 2007 og fólst í vettvangsferð,
skýrslutökum og munnlegum málflutningi, sjá nánar í köflum 4.3. og 4.4. um
fyrstnefndu tvö atriðin. Við málflutning kom m.a. fram að lögmenn teldu ekki
sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Var málið
tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 29. maí 2008 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu
áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar athugasemdir
komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
3
3.1

KRÖFUGERÐ 3
Kröfur íslenska ríkisins

Í máli þessu gerir íslenska ríkið annars vegar kröfu um þjóðlendu og hins vegar kröfu
vegna ríkisjarðarinnar Stóru-Tungu. Hin síðarnefnda miðar við að eignarland
umræddrar jarðar nái ekki lengra en að þjóðlendukröfulínu.
3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Kasthvamms, Árhvamms og Garðs. Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa hins vegar
leitt til þess að þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis og koma því ekki til umfjöllunar í úrskurði
þessum nema að því er varðar ákvörðun málskostnaðar. Þá var skilað tilkynningu til óbyggðanefndar
vegna jarðanna Hóla og Árhóla en tekið fram að ekki væri um kröfulýsingu að ræða, enda utan við
kröfusvæði íslenska ríkisins.
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3.1.1 Þjóðlenda
Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að viðurkennt verði að allt land innan eftirfarandi kröfupunkta verði
úrskurðað þjóðlenda og allt til viðmiðunarmarka kröfusvæðis, sbr. meðfylgjandi
kröfukort: „Byrjað er á punkti í Jökulsá á Fjöllum, við Dettifoss (1), þaðan er haldið í
fjallið Eilíf (2), en þaðan bein lína til vesturs í punkt sem er hornmark merkjalýsingar
Grímsstaða II, annars vegar og Kasthvamms og Árhvamms hins vegar á móts við
Þeistareyki (3). Þaðan er bein lína í punkt sem er suðaustur í svokallaðri Tófuöxl, í um
420 metra hæðarpunkti (4). Frá þeim punkti er síðan haldið í austur í sunnanvert
Hlíðarfjall (5), en þaðan í vestanvert Námafjall (6). Frá Námafjalli er farið í
vestanverðan Lúdent (7), þaðan suður um Þrengsli í Ytri Þrengslabotnum í
norðvestanvert Bláfjall (8), en þaðan í Sellandafjall (9). Úr fjallinu er haldið í
Suðurárbotna (10). Þaðan ræður Suðurá á milli suðurodda Svartárvatns og
Hrafnabjarga (11), þaðan bein lína í vestur að Hrafnabjörgum við Skjálfandafljót sem
verður lokapunktur (12).“
Af hálfu íslenska ríkisins er gerð varakrafa sem er svo: „Byrjað er á punkti í
Jökulsá á Fjöllum, við Dettifoss (1), þaðan er haldið í fjallið Eilíf (2), en þaðan bein
lína til vesturs í punkt þar sem er hornmark merkjalýsingar Grímsstaða og
Reykjahlíðar norðan við Gæsafjöll (3). Þaðan er haldið í Múla sunnan til í
Gæsafjöllum (592 metrar) (4). Þaðan er haldið í punkt í norðanverðri Kröflu í u.þ.b.
600 metra hæð (5). Þaðan er haldið í Jörund (651 metrar) (6), en frá þeim punkti í
punkt í um 600 hæð vestan til í Vestara Skógarmannafjalli (7). Frá þeim punkti er
haldið í vesturbrúnir Búrfells (600 metra hæð) (8). Þaðan í beinni línu í suður í
austanvert Heilagsdalsfjall í 700 metra hæð (9). Síðan er haldið norðanvert í Bláfjall í
600 metra hæð (10). Frá þeim punkti er haldið í norðvestanvert Sellandafjall í sama
hæðarpunkti (11). Frá þeim punkti er haldið beint til suðurs í Suðurárbotna (12).
Þaðan ræður Suðurá á milli suðurodda Svartárvatns og Hrafnabjarga (14), þaðan bein
lína í vestur að Hrafnabjörgum við Skjálfandafljót sem verður lokapunktur (15).“
Loks gerir íslenska ríkið eftirfarandi þrautavarakröfu: „Byrjað er á punkti við
Jökulsá á Fjöllum (við Miðfell við Lambafjallaeyrar) (1) og í beina stefnu vestur í
Bræðraklif norðan til í Herðubreiðarfjöllum (2). Næsti punktur er frá Bræðraklifi
áfram beint í vestur í punkt fyrir sunnan Ketildyngju (norðan til við Kerlingadyngju)
(3). Úr þeim punkti er haldið í suðurodda Bláfjalls í u.þ.b. 600 metra hæð (4), en
þaðan beint til suðurs í Útbruna þar sem Suðurárbotnar eru beint í vestri (5) og þaðan í
Suðurárbotna (6). Þaðan ræður Suðurá á milli suðurodda Svartárvatns og
Hrafnabjarga (7), þaðan bein lína í vestur að Hrafnabjörgum við Skjálfandafljót sem
verður lokapunktur (8).“
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3.1.2 Stóratunga
Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til lands jarðarinnar Stórutungu, samkvæmt landamerkjabréfi, sem
nái að kröfulínu íslenska ríkisins.
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í
þjóðlendukröfu fælist ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því ætti niðurstaða
óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð væru til
grundvallar um annað eignarland.
3.2

Kröfur Elínar Steingrímsdóttur o.fl. vegna Grímsstaða

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Grímsstaða og að heildarlandamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í
landamerkjabréfi dags. 12. nóvember 1889: „Frá Sandvatni að norðan ræður
Hamarskíl (1) merkjum það er hann nær og svo frá botni hans beint norður
Mývatnssand stefnu í svonefnda Skeið austan í Lambatindafjöllum og að því takmarki
norður, er Eilífsfjall á Grjóthálsi sézt norðurundan Gæsafjöllum (2). Þá er bein stefna
til austurs í nefnt fjallmerki milli Grímsstaða og Þeistareykjalands (3) þar til Bóndhóll
(4) er stefnur vestur af Gæsafjöllum sunnanverðum er beina stefnu þaðan í
Hrafnabjörg. Sú lína er merkilína milli Grímsstaða og Reykjahlíðarlands. Síðan beint
af Bóndhól (4) í Þverdalsbryggju (5). Þaðan yfir há Skjólbrekku (6), síðan Flataskalla
austast (7) og yfir hið nýja hraun að Kvæk (8), sem er grashvammur er gengur norður
frá Mývatni inn í hraunið vestarlega milli bæjanna Grímsstaða og Reykjahlíðar.“
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn afnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3

Kröfur Guðrúnar M. Valgeirsdóttur o.fl. vegna Reykjahlíðar

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Reykjahlíðar og að heildarlandamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í
landamerkjabréfi dags. 8. apríl 1891: „Að sunnan móti Vogum ræður fyrst Svínavogur
og Kálfstjörn (1), þá Smáralág (2) er Reykjahlíð á hálfa. Þaðan bein lína austur í
Námakollu hina syðri (3), þaðan beint í þreingsli við Skessuhala (4), þrýtur þar
Vogaland að austan. Fyrir sunnan Vogaland ráða fjallgarðar þeir til suðurs, er næstir
liggja Mývatnssveit (5) og frá þeim bein stefna suður í Bræðraklif (6) vestur af
Herðubreið. Frá Bræðraklifi ræður bein stefna austur í Jökulsá (7), sunnan við
Herðubreiðartungu. Að austan ræður Jökulsá, allaleið norður að Dettifossi (8). Að
norðan móti Svínadals- og Áslandi í Kelduhverfi, ræður bein stefna frá Dettifossi í
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Eilífshnjúk (9), þaðan bein stefna yfir Hrútafjöll (10) og Gjástykki (11) móti
Þeystarreykjalandi, vestur í mó (12), þar til Bóndhóll er genginn í hásuður og
Eilífshnjúkur ber rétt norðan undir Gæsafjöllum. Frá merki þessu ræður bein stefna í
Bóndhól (13) sem er beint vestur af Gæsadalsfjöllum og þaðan móti Grímsstaðalandi
bein lína í Þverdalsbyrgi (14), þaðan yfir há Skjólbrekku (15) í merkivörðu austast á
Flatskalla (16), þaðan beina stefnu í Kvæk (17), sem er grashvammur við vatnið, er
gengur inní hraunið vestarlega, milli Grímsstaða og Reykjahlíðar. Þá ræður Mývatn
suður að Svínavog (1). Fyrir vestan vatn á Reykjahlíð, Hrauneyrarland innan þessara
ummerkja: Að norðan og vestan móti Grímsstöðum og Ytri-Neslöndum, ræður fyrst
Fretvogur, frá botni hans bein stefna yfir Merkitjörn í Miðkíl er hálfur fylgir
Reykjahlíð, þaðan í Tóukíl og eftir honum miðjum suður að Tóukílsgarði, ræður
garður sá merkjum móti Syðri-Neslöndum, austur í Mývatn. Ennfremur fylgja
Reykjahlíð eyjar, hólmar og sker í Mývatni sem hér segir: Geitey, Kiðey, og sker þrjú
er henni fylgja: Sýreyjar báðar og hólmar þrír vestan við Háey, Kálfshólmi, Klettur og
Vöttur. Ennfremur Ölvershólmi austan við Slútnes, hálfur grashólmi móti Vogum, sex
tappir kringum Prestmýri, hálfur Tónhólmi móti Syðri-Neslöndum.“
Þá er einnig gerð krafa um að land sunnan framangreinds landsvæðis, úr
punkti 5, Fjallgörðum næstum Mývatnssveit (18), vatnaskil til vesturs á Vatnajökli
(19), vatnaskil til austurs á Vatnajökli (20), teljist eignarland Reykjahlíðar með vísan
til dóms frá árinu 1506.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn afnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þar með talinn einkaréttur til nýtingar
auðlinda í jörðu.
Einnig er vísað sérstaklega til kröfulýsingar f.h. aðila vegna Krepputungu
ásamt gögnum, er send voru óbyggðanefnd 30. mars 2005.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.4

Kröfur Stefáns
Krepputungu

Halldórssonar

og

Sigvarðar

Halldórssonar

vegna

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Krepputungu, sbr. framlögð landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Frá upptökum Jökulsár á
Fjöllum í Dyngjujökli (1) og með Jökulsá þar til Kreppa rennur í hana (2) þaðan fylgja
merki Kreppu þangað til Kverká rennur í hana (3) og þaðan fylgja merkin Kverká að
upptökum (4).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
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afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.5

Kröfur Leifs Hallgrímssonar o.fl. vegna Voga

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi Voga og
að heildarlandamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 26. maí
1890: „Að sunnan móti Geiteyjarströnd ræður garður sá, er liggur til austurs frá
sunnanverðum Hraunvogi, þaðan austur beina stefnu í norður enda Strandarholts, uppí
lág þá, er liggur suður holtið og úr láginni austur í vegaborg (merkt með vörðu) sem
liggur í Lúdentaborgum, en borgir þær ráða svo merkjum til suðurs móti Kálfastrandar
og Garðslandi, þaðan réttsýnis til austurs gegnt sunnan verðu Búrfelli móts við
Grænavatns land, og ræður svo Búrfell til norðurs og Skessubali að Þrengslum þeim
sem eru norðan undir honum, þaðan réttsýnis til vesturs í Námukollu hina syðri (á
Námufjalli) þaðan til vesturs eftir vörðunum, niður eftir hrauninu í Smáralág hina
nyrðri, ræður svo lágin í Kálfstjörn, úr tjörninni í Mývatn ræður Svínavogur merkjum.
Að norðan og austan liggur land jarðarinnar Reykjahlíðar. Vogar eiga alla hólma og
sker, er liggja fyrir landi jarðarinnar í Mývatni. Flathólmi og Grashólmi (hálfur) móti
Reykjahlíð – liggja þeir hólmar í Svínavog – Byrgistangi, Byrgissker, Eystriflúð,
Vestriflúð, Varpteigur og Langhólmi, Þórólfsteigur og 4 sker, er liggja kringum
Hellisklett.“
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn afnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6

Kröfur Jóns Haralds Helgasonar o.fl. vegna Grænavatns

Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu ríkisins þess efnis að hluti lands Grænavatns
teljist til þjóðlendu og jafnframt er krafist viðurkenningar á eignarrétti aðila að öllu
landi innan merkja eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi dags. 20. maí 1921: „Að
norðan eru merkin: úr vörðu syðst í Tóftatanga við Grænalæk, þar sem hann fellur úr
Grænavatni bein lína austur í Brunnaklett, og þaðan beint í gilskoru norðan í ytri
Þrengslaborg, og þá móti Vogalandi beint austur í háfjallagarðinn um Stórahnjúk. Að
austan ræður fjallgarðurinn merkjum suður og svo Bláfjall. Úr suðausturhorni
Bláfjalls liggur merkjalínan í hásuður þar til Suðurárbotnar efri eru í vestri. Að sunnan
eru merkin frá nefndum punkti beint vestur í austustu upptök Suðurár. Ræður þá
Suðurá merkjum vestur gegnt Skinnhúfutjörn. Að vestan eru merkin úr Suðurá bein
lína um miðja Skinnhúfutjörn í upptök lækjar þess, er rennur eftir Svartagili norður
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um Sandana vestur af Austurlækjum og fellur í þá að vestan mjög nærri því, er
Norðurlækur sameinast þeim að austan, ráða þá lækirnir merkjum í Kráká, en Kráká
skilur land Grænavatns frá löndum Skútustaða, Krákárbakka og Baldursheims alla
leið norður þar til suðaustur ræturnar á fjallinu Jörundi bera yfir miðjan bæinn á
Grænavatni. Ræður þá sú lína merkjum norðaustur frá ánni í línu, dregna beint úr
austasta gili norðan í Sellandafjalli í austur hyrnuna á há Lambafjöllum (liggur sú lína
um strýtumyndaðan klett í Skútustaðaborgum) Ræður sú lína þá merkjum norður í
vörðu á Garðsengisgarði þar sem hæsta nibba á Norður-Skógamannafjalli ber yfir
norðanverðan Grænavatnsbæ. Úr þeirri vörðu ræður bein lína yfir norðaustur hornið á
Garðsengi í vörðu í Víðigarði rétt norðan við engið. Ræður þá sá garður merkjum
norðvestur í Strandakíl og þá Strandakíll norður og síðan austur alla leið gegnum
Krákuvatn og Einslæk í Grænavatn, en síðan Grænavatn norður hjá fyrst nefndri
vörðu í Tóftartanga.“
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
3.7

Kröfur Olgu Mörtu Einarsdóttur o.fl. vegna „Framdalaafréttar“

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Einarsstaða og að heildarlandamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í
landamerkjaskrá fyrir Framdalaafrétt nr. 165, dags. 3. júní 1890: „[...] og liggur suður
af Bárðardal að austan en tilheyrir Einarsstöðum í Reykjadal. Að norðan ræður
Krossárgil frá upptökum til Skjálfandafljóts, að austan og sunnan ráða grjót og sandar
sem umkringja þetta land á þá 2 vegu að vestan ræður Skjálfandafljót. Hagar og
beitilönd innan þessara takmarka eru þessi: Krossártorfa sunnan Krossár, Krókdalur,
Bálabrekka, Yxnadalur, Stapamosar, Íllagil, og Íllagilsmosar, Hraunárdalur, Flæður,
Drög og Teigjur. Fyrir norðan Krossá eru þessi ítök í Skútustaðalandi hálf
Nafursstaðahlíð, allur Sandmúli.“
Þá er vísað í landamerkjabréf jarðarinnar Skútustaða en þar segir: „Að austan
móts við Grænavatn bein stefna frá Suðurá, gegnum Skinnhúfutjörn út Miklamó út í
einkennilega, mosavaxna kvos þá er megin lækur Krákár hefir upptök sín í og ræður
síðan lækur þessi, sem nú er kallaður Fosslækur. Í læk þessum er einkennilegur foss
og fyrir ofan fossinn sveltuhólmi sem heitir Harðangur en nokkru fyrir neðan fossinn
rennur lækur þessi saman við hinn svokallaða Smalaskálalæk. Frá hinni áður nefndri
kvos ræður Fosslækur landamerkjum allt í Álptakýl og úr því Kráká allt út að
grófinni, sem áður er nefnd gegnt Grasaskarði. Innan þessara um merkja telst
Einarsstaðakirkja að eiga hálfa Hafursstaðahlíð og Sandmúla.“
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn afnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.8

Kröfur Arnar Friðrikssonar o.fl. vegna Skútustaða

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Skútustaða og að heildarlandamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í
landamerkjabréfi dags. 13. apríl 1891: „Landamerki sellands og afréttarlands
Skútustaða eru þessi: Að norðan móts-við Baldursheim. Úr grófinni sem liggur vestan
við Kráká utanvert á móts við svo kallað Grasaskarð […] ræður bein stefna vestur upp
í svo kallað Svartholt og bein lína sömu stefnu upp í Leiðarhól og þaðan réttsýnis um
grenið á Grenisás vestur um vörðu í Hólavatnsáss norðurenda beint í holt það er liggur
í Grænupolla mýri suðvestur af Selásnum og þaðan beint þar til sker línu þá er liggur
úr Bjarnapolli í Bræður og skal þar hlaðin merkjavarða. Að vestan móts við
Lundabrekku, Bjarnarstaði, Víðirker, Svartárkot og Stórutungu: Bein stefna frá áður
nefndri hornvörðu eptir línu þeirri er liggur beint frá Bjarnarpolli í Bræður. Síðan
(samkv. landamerkjagjörningi frá 28. júní 1853) bein stefna í hásuður frá Bræðrum
um vörðu er stendur á Rananum fyrir ofan Svartárkot yfir Suður-á og Mikley á milli
vörðukletts og Grenisháls á Stóraklett sem stendur sunnarlega í Suðurárhrauni og er í
nefndri stefnu (í hásuður) frá Bræðrum hæðstur að sjá allra kletta í hrauninu. Klettur
þessi er flatur og þunnur sléttur að norðan en ósléttur að sunnan og er vestara horn
hans nokkru hærra en hið austara á honum ofanverðum liggja lausir steinar. Heldur þó
enn sömu stefnu suður í Sandá og ræður síðan Sandá merkjum allt þar til hún fellur í
Skjálfandafljót ræður síðan Fljótið allt fram að því, að Krossá fellur í það. Eiga
Skútustaðir allt land austan Skjálfandafljóts milli Sandár og Krossár svo langt sem
gras grær í byggðir upp. Liggja þar til Austurdalir allir svo sem Kolmúladalur,
Hylludalir, Breiðdalur, Langidalur, Grafarlönd, Hafursstaðahlíð og allar flæður og
eyrar með Fljóti fram Sandmúladalur og allt fram í Krossárgil að Krossá. Einnig eiga
Skútustaðir allt Suðurárhraun fyrir sunnan Suðurá upp að Botna vatni og ofan
áðurnefndri merkjalínu. Að sunnan, suðaustan og austan takmarkast land þetta af
óbyggðum. Ódáðahrauni og Dyngjufjöllum. Að austan móts við Grænavatn bein
stefna frá Suðurá, gegnum Skinnhúfutjörn út Miklamó út í einkennilega, mosavaxna
kvos þá er megin lækur Krákár hefir upptök sín í og ræður síðan lækur þessi, sem nú
er kallaður Fosslækur. Í læk þessum er einkennilegur foss og fyrir ofan fossinn
sveltuhólmi sem heitir Harðangur en nokkru fyrir neðan fossinn rennur lækur þessi
saman við hinn svokallaða Smalaskálalæk. Frá hinni áður nefndri kvos ræður
Fosslækur landamerkjum allt í Álptakýl og úr því Kráká allt út að grófinni, sem áður
er nefnd gegnt Grasaskarði. Innan þessara um merkja telst Einarsstaðakirkja að eiga
hálfa Hafursstaðahlíð og Sandmúla.“
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn afnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
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Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.9

Kröfur Skútustaðahrepps vegna „afréttar Skútustaðahrepps“

Gerð er sú krafa að viðurkennt verði að það land innan sveitarmarka Skútustaðahrepps
sem tilheyrir engri jörð, samkvæmt þinglýstum landamerkjabréfum, verði viðurkennt
sem „eignarafréttarland“ Skútustaðahrepps. Landið liggur að Reykjahlíð í austri,
vatnaskilum á Vatnajökli í suðri, landi Skútustaða og sveitarmörkum í vestri og landi
Grænavatns í norðri.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist krafa um fullkominn einkaafnotarétt í
þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo að umrætt
landsvæði teljist þjóðlenda.
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
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4
4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1-21 ásamt undirskjölum eða samtals 599
skjöl, auk 60 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
naut óbyggðanefnd ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings og
starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu jafnframt bent starfsmönnum
Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Óbyggðanefnd skoðaði vettvang málsins í góðu skyggni 3. september 2007, í fylgd
með lögmönnum, tilteknum málsaðilum og Hjörleifi Guttormssyni náttúrufræðingi,
sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum. Haldið var af stað frá Hótel Reynihlíð að
morgni og ekið til austurs eftir þjóðvegi nr. 1 yfir Námaskarð. Frá veginum mátti sjá
suður að Herðubreið, Herðubreiðarfjöll og Veggjarbungu. Beygt var til suðurs eftir
vegi nr. F88, Öskjuleið. Stöðvað var á leitarsvæði er kallast Veggir en þar fór Jón
Illugason yfir legu og tilhögun smölunar á svæðinu.
Ekið var áfram til suðurs og farið yfir Grafarlandaá í Grafarlöndum og að
Lindaá. Til vesturs sást í Grafarlandabotna þar sem Grafarlandaá á upptök sín. Einnig
sást til Bræðrafells, klettadranga sem gagnaðilar íslenska ríkisins telja réttnefndan
Bræðraklif og er punktur nr. 6 í varakröfulínu þeirra. Til suðurs sást frá austri til
vesturs í Upptyppinga, Kverkfjöll, Herðubreiðartögl, Herðubreið, Dyngjufjöll (Stóraog Litla-Kista), Bræðrafell, Kollóttudyngju, Eggert og Hrúthálsa.
Staðnæmst var við ósa Lindaár þar sem Sigfús Illugason fjallaði um þær
breytingar sem orðið hafa á rennsli Jökulsár á Fjöllum. Meðfram Lindaá er land flatt
og töluvert gróið. Gróðurlendið nær frá Lindaá og norður að Horni og upp í
Herðubreiðarlindir. Frá Lindaárósum var ekið inn í Herðubreiðarlindir og staldrað við
áður en för var haldið áfram í átt að Upptyppingum. Þegar ekið var frá
Herðubreiðarlindum vakti Ólafur Björnsson hrl. athygli manna á Herðubreiðarvötnum
sem sjá má frá veginum. Vötnin eru nokkur og það stærsta stundum kallað Álftavatn.
Á nokkrum kortum eru þessi vötn skráð undir heitinu Álftavötn. Friðbjörn Garðarsson
hdl. gerði grein fyrir vörðu sem staðsett er á tunguenda Krepputungu og er gamalt
hornmark milli Möðrudals og Brúar á Jökuldal. Varðan sást ekki úr bílnum.
Ekið var áfram til suðurs frá Herðubreiðarlindum og beygt inn á slóða sem
liggur norður með Herðubreiðartöglum og norður undir suðurhlíðar Herðubreiðar.
Gert var stutt stopp þar sem hægt var að sjá þau kennileiti sem miðað er við í hluta af
varakröfulínu gagnaðila íslenska ríkisins. Farið var til baka sama slóða og ekið yfir í
Krepputungu hjá Upptyppingum eftir vegi nr. F910, Austurleið. Ekið var inn að
Sigurðarskála í Kverkfjöllum og áð. Síðan var ekið frá Sigurðarskála norður eftir
Kverkártungu, um Kverkhnjúkaskarð og um Hvannalindir eftir vegi nr. F903,
Hvannalindarvegur. Ekið var inn á veg nr. F910, Kverkfjallaslóð og Möðrudalsleið
ekin til baka. Þegar komið var vestur yfir Jökulsá á Fjöllum á þjóðvegi nr. 1 var farið
eftir stuttum slóða og komið að sæluhúsi sem þar er. Eftir það var ekið sem leið liggur
til baka í Mývatnssveit.
Málinu var fram haldið að morgni þriðjudagsins 4. september þegar haldið var
af stað í annan hluta vettvangsferðar. Skyggni var mjög gott. Auk nefndarmanna,
lögmanna og tiltekinna málsaðila var með í för Hjörleifur Guttormsson
náttúrufræðingur sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum.
29
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Lagt var af stað frá Hótel Reynihlíð og ekið var að Skútustöðum. Þaðan var
farið að Grænavatni. Ekið var um Sellönd og inn með vesturhlíðum Sellandafjalls.
Farinn var slóði um hraunið í Botna í Suðurárhrauni og áð þar í sæluhúsi Ferðafélags
Akureyrar. Þaðan var haldið áfram og ekið meðfram Suðurá í norðurátt. Gylfi
Yngvason tók fram að gróðurspildan meðfram Suðurá kallist Hrauntunga en
norðurhluti hennar sé Mótunga. Þegar fé hafi orðið eftir á afrétti sækti það í
Hrauntungu.
Ekið var um Stóru-Flesjar þar sem er aðstaða fyrir gangnamenn. Síðdegis var
áð í skála Akureyrardeildar 4x4 klúbbsins. Ekið var yfir Grafarlandagróf eftir slóða og
til suðurs meðfram Skjálfandafljóti og yfir Sandmúladalsá og yfir Krossá, sem er í
norðurmörkum kröfusvæðis Einarsstaða. Ekið var upp í u.þ.b. 450 m hæð upp á
hálsinn. Snúið var til baka og ekið niður með Skjálfandafljóti og niður í Bárðardal hjá
Stórutungu, farin var Mývatnsheiði og komið niður hjá Stöng í Mývatnssveit.
Málinu var fram haldið að morgni miðvikudagsins 5. september þegar haldið
var af stað í þriðja hluta vettvangsferðar. Skyggni var mjög gott. Auk nefndarmanna,
lögmanna og tiltekinna málsaðila var með í för Hjörleifur Guttormsson
náttúrufræðingur sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum.
Ekið var eftir þjóðvegi nr. 1 til austurs yfir Námafjall og beygt til norðurs eftir
vegi 863, Kröfluvirkjun, upp á útsýnispall undir Kröflufjalli. Þaðan var farið inn á
vegslóða sem merktur er sem einkavegur og liggur norður fyrir Hreindýrahól. Gengið
var upp á Sandmúla, en þaðan sást vel yfir svæðið. Meðal annars mátti þar sjá
Gæsafjöll, Kröfluhraun frá árunum 1980 og 1984, Gjástykki, Þórunnarfjöll,
Hrútafjöll, Eilíf og Hágöng. Einnig er farið upp á Múlastapa og horft yfir. Farin var
sama leið til baka. Á heimleiðinni lýsti Ólafur H. Jónsson málefnum Reykjahlíðar og
samskiptum Landeigendafélags Reykjahlíðar við Landsvirkjun. Jón Illugason lýsti
staðháttum.
4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Hjörleifur Sigurðsson, Grænavatni; Björn G.
Yngvason, Skútustöðum; Gylfi H. Yngvason, Skútustöðum II; Jón Illugason,
Reykjahlíð; Sigfús Illugason, Reykjahlíð; Kristín Þ. Sverrisdóttir, Reykjahlíð; Ólafur
H. Jónsson, Reykjahlíð; Guðrún M. Valgeirsdóttir, Reykjahlíð; Leifur Hallgrímsson,
Vogum; Birgir Hauksson, Grímsstöðum III; Kári Þorgrímsson, Garði; Jón Einar
Haraldsson, Einarsstöðum og Páll Pálsson, Aðalbóli.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um einstök landsvæði sem
þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu getur varðað, að því leyti sem þær fjalla
um afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan
tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarmálum á svæðinu almennt.4
5.1

Landnám

Bárðardal nam fyrstur Bárður, sonur Heyangurs-Bjarnar, sem eftir flutning í
Fljótshverfi nefndist Gnúpa-Bárður. Eða eins og segir í Landnámu:
Bárðr son Heyangrs-Bjarnar kom skipi sínu í Skjálfandafljótsós ok nam
Bárðardal allan upp frá Kálfborgará ok Eyjardalsá ok bjó at Lundarbrekku um
hríð. 5

Sonarsonur Gnúpa-Bárðar, Þorsteinn Sigmundsson, er sagður fyrst hafa búið
að Mývatni. Landnáma segir:
Þorsteinn son Sigmundar Gnúpa-Bárðarsonar bjó fyrst at Mývatni. Hans son
var Þorgrímr, faðir Arnórs í Reykjahlíð, ... 6

Jakob Benediktsson segir í Landnámuútgáfu sinni, að óvíst sé, hvar bær
Þorsteins hafi verið, en helst sé að sjá af Reykdælu, að hann hafi verið norðan vatns. 7
Annar afkomandi Gnúpa-Bárðar bjó einnig að Mývatni, Herjólfur Þórisson
leðurháls, Þorsteinssonar, Gnúpa-Bárðarsonar, en ekki getið hvar. 8
Um landnám sunnan Mývatns hefur Landnáma:
Þorkell enn hávi kom ungr til Íslands ok bjó fyrst at Grænavatni, er gengr af
Mývatni. 9
Geiri hét maðr norrænn, er fyrstr bjó fyrir sunnan Mývatn á Geirastöðum;
hans son var Glúmr ok Þorkell. Þeir feðgar börðusk við Þorberg
höggvinkinna ok felldu Þorstein son hans. Fyrir þau víg váru þeir görvir
norðan ór sveitum. 10

Einarsstaðir í Reykjadal voru landnámsjörð Ketils hörzka Þorsteinssonar,
bróður Eyvindar, sem nam Reykjadal upp frá Vestmannsvatni.11 Einarsstaðir munu
kenndir við Einar Konálsson, sonarson Ketils.
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 16. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, bls. 273.
6
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
7
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 283 nm.
8
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 274.
9
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
10
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 284.
11
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 276-279.
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5.2

Grímsstaðir

Grímsstaða sést fyrst getið í kaupmálabréfi Nikulásar Þorsteinssonar (sonar Þorsteins
Finnbogasonar) og Sigríðar Einarsdóttur 30. september 1548. Þar kemur fram, að
Þorsteinn hefur selt Nikulási Grímsstaði, 20 hndr. 12
Í vísitasíum Reykjahlíðarkirkju á árunum 1735 og 1828 er sagt, að Hrauney,
sem er í eigu Reykjahlíðar, eigi tveggja mánaða selför í Grímsstaðaland. 13
Deila þeirra séra Jóns Þorsteinssonar á Mývatni, eiganda Reykjahlíðar að svo
miklu leyti sem hún var bóndaeign, og mágs hans Sigurðar Jónssonar á Grímsstöðum,
um landamerki Grímsstaða og Reykjahlíðar og sér í lagi varðandi eyðijörðina
Fagranes sem prestur taldi tilheyra sér, var tekin fyrir á héraðsþingi að Reykjahlíð 26.
september 1832. Dæmt var í málinu ári síðar. Nánar um þetta í kaflanum um
Reykjahlíð. 14
Grímsstaðir fá þessa umsögn í lýsingu Skútustaðaþinga, óársettri en
væntanlega frá því um 1840:
Grímsstaðir, 20 hundruð. Liggur utan til við vatnsendan. Hagajörð góð, og
víðlend og landgóð, heyskapur mikill en blautur. 15

Lögfesta Grímsstaða var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 8. maí
1797. Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 16
Þann 8. maí 1891 var útbúið landamerkjabréf fyrir Grímsstaði við Mývatn.
Það var þinglesið 12. júlí 1892:
… Frá Sandvatni að norðan ræður Hamarskíll merkjum það er hann nær og
svo frá botni hans beint norður Mývatnssand stefnu í svonefnda Skeið austan
í Lambatindafjöllum og að því takmarki norður, er Eilífsfjall á Grjóthálsi sézt
norðurundan Gæsafjöllum. Þá er bein stefna til austurs í nefnt fjallmerki milli
Grímsstaða og Þeistareykjalands þar til Bóndhóll er stendur vestur af
Gæsafjöllum sunnanverðum er beina stefnu þaðan í Hrafnabjörg. Sú lína er
merkilína milli Grímsstaða og Reykjahlíðar-lands. Síðan beint af Bóndhól í
Þverdalsbryggju, þaðan yfir há Skjólbrekku, síðan Flatskalla austast og yfir
hið nýa hraun að Kvæk, sem er grashvammur er geingur norður frá Myvatni
inn í hraunið vestarlega milli bæjanna Grímsstaða og Reykjahlíðar. …17

Eigandi Grímsstaða, Sigurjón Kristófersson, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: Sigurði Eyjólfssyni, eiganda og ábúanda Hólajarðar, B[enedikt]
Kristjánssyni [presti á Grenjaðarstað], en hann var umráðamaður Kasthvamms og
Þeistareykjalands 18 , Snorra Oddssyni, en hann skrifaði undir fyrir hönd hreppsnefndar
12

Skjal nr. 2 (106).
Skjöl nr. 2 (130) a-b og nr. 2 (38) a-b
14
Skjöl nr. 2 (147) a-b, nr. 2 (148) a-b, nr. 2 (150) a-b, nr. 2 (151) a-b, dómsskjöl D, E og N.
15
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844, bls. 122
16
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.13).
17
Skjal nr. 2 (4) a-b.
18
Það var þá komið í umsjón Grenjaðarstaðar.
13
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Helgastaðahrepps, Kristjáni Sigurðssyni, eiganda og ábúanda Hamars, Sigtryggi
Kristjánssyni, ábúanda Kasthvamms, Sigurgeir Péturssyni, eiganda Reykjahlíðar,
Árna Jónssyni, umráðamanni kirkjujarðarinnar Vindbelgjar og Jóni Jónssyni, en hann
handsalaði sem eigandi Ytri-Neslanda. Auk þess skrifuðu eigendur Geirastaða þeir M.
Magnússon og Sigurjón Jónsson auk S. Kristóferssonar undir bréfið. Sá síðastnefndi
skrifaði undir sem umboðsmaður.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir úthaga á Grímsstöðum
bjarglega og víðlenda. 19
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Grímsstaðir, sem sagðir eru 20 hundruð,
sjálfseignarjörð. Árstekjur af grasatekju annarra eru 48 skildingar. 20
Fjallað er um Grímsstaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Grímsstaðir Bóndaeign híngað til talin 20 hndr. ... Landrymi er þar mikið og
landkostir góðir fyrir fénað bæði til málnytu og þrifa. Utbeit er i betra lagi,
grasatekja fyrir heimilið og dálitlar skógleifar. ... 21

Fasteignamatið 1916-1918 staðfestir að landamerki Grímsstaða hafi verið
þinglesin 1892. Í kaflanum um Grímsstaði í matinu er einnig fjallað um búfjárhaga.
Þar stendur:
Land afar víðlent, kjarngott og all skjólasamt. Sumarhagar góðir fyrir allan
búfénað. ... Fjárgeymsla mjög erfið sökum víðlendis. ... Jörðinni fylgir
afréttarland, norður vestan Gæsafjalla, meiri en jörðin þarfnast fyrir sjálfa sig.
... Ágangur allmikill af afréttarfé. 22

Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið á
Grímsstöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti
og verið veðsett.
5.3

Reykjahlíð

Í Landnámabók er nefndur Arnór Þorgrímsson í Reykjahlíð, sonarsonur Þorsteins
Sigmundssonar, er fyrst bjó að Mývatni.23 E.t.v. var Reykjahlíð landnámsjörð
Þorsteins, en það kemur hvergi skýrt fram, sbr. ummæli Jakobs Benediktssonar í
Landnámuútgáfu hans. 24
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að Reykjahlíðakirkja:
ä halft heima land. med ollum gognum oc giædum. 25

19

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 239.
Skjal nr. 2 (22).
21
Skjal nr. 2 (29) a-b.
22
Skjal nr. 2 (32).
23
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
24
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 283 nm.
25
Skjal nr. 2 (82).
20
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Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
1394. 26
Um 1500 er Reykjahlíð með vissu komin í eigu Ásverja. Þorsteinn
Finnbogason frá Ási í Kelduhverfi varð forfaðir svonefndrar Reykjahlíðarættar og
settist að í Reykjahlíð. Er þá farið að safna vitnisburðum um rétt Reykjahlíðar til
Mývatnsöræfa og dæma um það dóma.
Fyrstur er vitnisburður um landeign Reykjahlíðar. Jón Magnússon, sem hafði
verið heimilisfastur í Reykjadal, við Mývatn og í öðrum hreppum í Þingeyjarþingi í
60 ár, bar 26. september 1505:
ad þeir dandimenn sem att hafa jordina reikiahlijd er liggur vid myvatnn hafa
haft og halldid og sier eignad med jordunni og kirkiunni i reykiahlijd auræfi
oll atolulaust fyrir austann fiallgarda þa sem næsta liggia vid myvatn fyrir
austann vatnid ad jokulsä og omerkinga alla millum Jlifsvatna og brædraklifs
fyrir vtann herddibreid. hefi eg og heyrt mier marga skilvijsa elldre menn so
seigia. ad þessi landareignn hafi fylgt jordunni reykiahlijd langt fyrir mijna
daga. so sagdi mier minn fader ad hann hefdi hier skilrikji thil lesid vmm fyrr
sagda landareign. og þeir hefdi þessa landareign haft og halldit sem
reikiahlijd hefdi att vmm hans daga. ... sagdi hann þetta jtolulaust verid hafa
vtann þær kaplagongur sem bref og mäldagar thil seigia er aa melana hefur
haftt verid. 27

Þórólfur Hranason bar vitni um landeign Reykjahlíðar við Mývatn 6. maí
1506: Hann kvaðst hafa verið heimilisfastur í Þingeyjarþingi meir en 50 vetur og vita
full sannindi, að þeir, sem átt hafa jörðina Reykjahlíð:
hafa haft og halldid og sier eignnad j allann þennann tijma auræfi þau oll er
liggia fyrir austann myuatn ad Jokulsaa og alla omerkinga a milli Jlifsvatna
og brædrakliffs er liggur sudur a auræffumm.

Þessi landamerki og jarðareign hafi hann heyrt skilríka menn sér eldri segja að
hafi verið eignuð Reykjahlíð langt fyrir sinn aldur átölulaust fyrir utan beitarítölur á
melana, sem skilríki séu fyrir. 28
Vitnisburður Finnboga Jónssonar, Magnúsar Þorkelssonar og Gamla
Þorsteinssonar, 8. maí 1506, um landareign Reykjahlíðar er efnislega samhljóða þeim
næsta á undan, en þessir menn höfðu verið heimilisfastir í Þingeyjarþingi meir en 40
vetur. 29
Finnbogi Jónsson lögmaður útnefndi sex manna dóm til að skoða, rannsaka og
leggja á dóm um bréf, prófa vitni og skilríki, sem Þorsteinn Finnbogason lagði fram:

26

Skjal nr. 2 (87).
Skjal nr. 2 (97).
28
Skjal nr. 2 (98).
29
Skjal nr. 2 (99).
27
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huort hann skylldi at laugum hallda mega med jordinni Reykiahlid oll auræfi
þau er liggia fyrir austann myvatnn og hann reiknade greindre jordu hefdi at
fornnu fylt.

Lagður var fram fimm góðra manna vitnisburður, sem lengi höfðu verið
heimilisfastir í héraðinu, um að þeir vissu fyrir full sannindi, að þeir, sem átt hefðu
Reykjahlíð, hefðu haft og haldið og sér eignað meir en 40 vetur, átölulaust allan þann
tíma, öræfi fyrir austan Mývatn að Jökulsá og alla ómerkinga í milli Eilífsvatna og
Bræðraklifs suður á öræfum. Þetta hefðu skilríkir menn þeim eldri sagt. Tveir skilríkir
menn sóru með fullum bókareiði, að þessi öræfi og landamerki hefðu verið haldin
átölulaus eign Reykjahlíðar meir en 60 vetur
so onguann vissu þeir sier kalla annann nie akiæru veita j millum Jokulsáá og
fiallgardz þess er geingur næst fyrir austan myuatnn og ei nemur bufiar haga
med omerkingum fra Jlifsvottnum og thil brædraklijfs fyrir vtann herdibreid.
soru þeir og ad þeir hefdi heyrtt marga skilrijka menn so seigia sier ellre ad
þessi landareign hefdi fylgt jordunni reikiahlijd langt fyrir þeirra daga
jtolulaust. vtann þær kaplagaungur sem breff og maaldagar thil seigia er a
melana hefur haft verid.

Dæmdu sexmenningarnir Reykjahlíð til fullrar eignar öræfi öll fyrir austan
Mývatn:
med þeirra ollumm Endimaurkum sem þar hafa vitni vmm borit og eidar
vmm geingid og hier i dominum standa ... 30

Finnbogi Jónsson lögmaður samþykkti og staðfesti dóminn um Reykjahlíð,
næsta á undan, 23. maí 1506. Sagði hann Þorstein Finnbogason:
eiga og att hafa og logliga hallda meiga med jordunni reikiahlijd alla
fyrskrifada jardar eignn og hier fyrir greinir ad ollum oræfum thil greindumm
þeim er liggia j millum Jokulsar og bufiarhaga þeim er liggia austur fra þeim
jordum er vid myuatn standa. og sionhending fyrir austann alla bufiarhaga
fyrrnefnda sudur i oræfi so langt sem vatzfoll deilast og votn ad draga. eptir
þui sem logbok utuijssar vtann þad synist med mäldogum og loglegum
vitnum sem i dominum greinir ad nauckrer eigi hier vti þær jtolur eda itok
sem logbok skipar j mot riettumm hefdarvitnum eiga ad koma epter
logumm. 31

Ólafur Jónsson fjallar um eignarhald á Fremrinámum og deilum um þær í
ritinu Ódáðahraun og telur ekki ósennilegt, jafnvel fullvíst, að réttur Þorsteins
Finnbogasonar til þeirra hafi af sumum verið dreginn mjög í efa. 32
Annar sex manna dómur, útnefndur af Finnboga Jónssonar vegna ákæru
Þorsteins Finnbogasonar til Magnúsar Pálssonar vegna óheimils graftar á landi og jörð
30

Skjal nr. 2 (100).
Skjal nr. 2 (101).
32
Ólafur Jónsson: Ódáðahraun II, bls. 330-335.
31
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í Reykjahlíð og brottnáms brennisteins, dæmdi 26. maí 1506 Magnús skyldugan að
vinna eið að því, að hann hefði hvorki grafið jörð Þorsteins eða flutt burt brennistein.
Ella skyldi Magnús greiða sekt og afhenda aftur jafn mikinn brennistein og hann hefði
burt flutt, nema hann særi bókareið að því, að hann hygði tökuna sér heimila að
lögum. 33
Reykjahlíð, 30 hundruð, var lögð með öðrum jörðum til kvonarmundar 30.
september 1548. 34
Nikulás Þorsteinsson, Finnbogasonar, fékk Vigfúsi bróður sínum brennistein í
Fremrinámum og heima í Hlíðarnámum og Kröflu alla til ævinlegrar eignar 6. júní
1553. 35 Einnig lýsti Þorsteinn Finnbogason, að hann hafi gefið séra Birni Gíslasyni
brennistein í Fremrinámum í sína lífsdaga, 23. ágúst 1553. 36
Ólafur Hjaltason biskup fékk Nikulási Þorsteinssyni kirkjuhlutann í
Reykjahlíð, 30 hundruð, árið 1555. Var það vottað af biskupi 6. september 1557. 37
Konungur skrifaði bræðrunum Nikulási og Fúsa (Vigfúsi) Þorsteinssonum 20.
mars 1563 og óskaði eftir að fá í makaskiptum brennisteinsfjöll (svovlbjærge) þeirra
fyrir norðan. Hafði konungur skipað Pouel Stiissen lénsmanni að semja við þá og láta
fá í staðinn annað hvort nokkrar jarðir eða lén endurgjaldslaust. 38 Fengu þeir bræður
lífstíðarumboð Munkaþverárklausturs og Norðursýslu, afgjaldslaust í 6 ár, fyrir allar
námur og brennisteinsfjöll í löndum þeirra, sem þeir höfðu afsalað krúnunni, en svo
segir bréf dagsett 15. ágúst 1563. 39
Á þessum árum var mikill ágreiningur um land austan fjallgarða og
Fremrinámur milli Reykjahlíðarmanna og Grænavatnseiganda. Sjá Grænavatn. Hélst
sá ágreiningur áfram, sbr. vitnisburð frá árinu 1675 um landamerki Grænavatns og
lögfestur 1766 og 1830. 40
Í svokallaðri Skinnastaðaártíðaskrá, AM. 249 d, folio, er máldagi Hlíðarkirkju
(þ.e. Reykjahlíðarkirkju) frá 1573. Magnús Már Lárusson gaf máldagann út í V.
árgangi tímaritsins Sögu, og þar eru einnig skýringarviðbætur Björns Sigfússonar. Þau
atriði máldagans, sem tengja má þjóðlendumáli, eru eftirfarandi:
Mäl Dagi Hlijdar kirkiv
J gudz Nafni Amenn Kirkiann J Reykiahlijd er helgud med gudi oc hinum
heilaga Lorentia (!) hun a halft heima lannd/ ... manaDar Sel for J grimstaDa
Ländi/ ... / hundrad tymbur J asskogi Nordur arlega semm komit er fyri
Brennistein J kroflu/ enn fusi Þorsteinsson selldi kroflu nama eptir þad/ ... /
Lanndar(!)merki J austan verdan SeliaDal og suo langt vt J mo sem Ilijfs fiall
33
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kemur fram vndan gasa Dals fiollum oc suo þadann j Llijfs fiall/ og
harfra(!)gil sem er Austur vid Jokuls a/ Enn hid fremra J þa fiall garda Sem
næstir eru fyri austan Myvatn og eckj snertir bufiar h [h: útstrikað]-ägaungu/
oc suo Lanngt fram J oræfi sem vatnzfoll Deilast Og alla Omerkinga Milli
Jlijfs vatna og Brædra Klijfs/ Gelldfiar og Lamba Rekstur främm ä fioll J
Einarstadakirkiu Jtok/ milli voga oc hlijdar Landamerki vr ytre Smara lag oc
suijna vogur/ vogar eiga lútent wt vndir þreyngsl skilur þar landa merki
hlijdar og voga:
Skrifat A eidum 17 dag februarij 1573.

Magnús Már segir máldagan merkan, þar sem hann sé fyrsta heimild um merki
milli Voga og Reykjahlíðar, auk þess sem fjöldi örnefna komi hér fyrir í fyrsta sinn,
þar á meðal Lúdent.
Björn Sigfússon álítur að feril bókarinnar alla 17. öld ætti að mega marka af
dánardægrum sem skráð hafi verið í hana. Í máldaganum sé sýnilega stuðst við fornrit
sem komi í ljós í öðrum handritum, en sumt eflaust fært í stíl, þegar skrifað var, t.d.
athugasemd um sölu námuréttinda til konungs fyrir 10 árum. Hafi bókin fylgt
afkomendum Nikulásar Þorsteinssonar, klausturhaldara, sem seldi Kröflunámur.
Bóndi á Eiðum árið 1573 hafi verið Magnús Vigfússon, sonur Vigfúsar Þorsteinssonar
í Ási, sem seldi námurnar með bróður sínum. Með því að nefna aðeins Vigfús
Þorsteinsson í máldaganum sé máldagaritarinn að sanna, að timburhöggsítak í
Ásskógi sé enn eign Reykjahlíðarkirkju. 41
Guðbrandur Þorláksson biskup tók aftur gjöf Ólafs Hjaltasonar á Reykjahlíð til
Nikulásar Þorsteinssonar, en máldagabók Guðbrands 1590-1616 greinir frá
eftirfarandi:
Kÿrkian I Hlÿd vid Myuatn
Atti og aa enn haalft heimaland, og med þui ad þad er so i sannleika þa a hun
og hefur aatt, allann haalfan Brennestein, Bædi I fremre namum, sem þeirra
hallda hlÿdar kirkia eigi, og so I kröflu, sem er heimaland hlÿdar, Þa þessi
Näm selldi Nicholäs heitinn kongi, enn kirkian hefur eckj par I stadinn
feingied, sie slÿkt Riett veit eg eckj, Nu hefi eg giört giorning vid Einar
Nicholasson, so laatandi ad eg hefi aptur tekid, sölu herra O. og kirkian skal
eiga aptur sitt hallft heimaland, so sem hun hefur aatt meir enn I 2 hndr. aar,
og bÿvÿsat verdur, og er þesse giorningur Ockar Einars, ad kirkian I hlÿd skal
eiga 10 malnytukugildi ... hier med þa skylldi þad kaup vera onÿtt og ganga
aptur, sem herra Olafur hafdi giort, vid Nicholaus heitinn, þa hann selldi
honum halft heima land, ecki nema fyrer skruda og skrædur, so kirkian I hlÿd
skylldi samt eiga sitt haalft heimaland, þad er 30 hndr., so sem hölakirkiu
maaldagar vtvÿsa, ad hun hefur att meir enn I 2 hndr. aar, og göder og
Gudhrædder menn hafa fordum þeirre kirkiu giefid, þviat þad bÿvÿsast
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alldrei, ad biskupar hafi med ödru moti haalft heima land haft fraa bændum,
og lagdi Einar Nichulasson, þad biskups Olafs bref herra Gudbrandi I hönd,
enn þad sem fallid hefur I kirkiu tÿundar hluta Sÿdann Anno 1555, þad er I 49
aar, þad stendur enn nu Olukt hia Einari og hanz samörfum. Þesse giorningur
a ad vera hia sÿra Þorsteine Illugasyni.42

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723febrúar 1724 er minnst á eignir Reykjahlíðarkirkju:
III° Kýrkiann ad Reikiahliid
Gardurenn tilheirir ad Hálfu Kýrkiunne, enn ad halfu leite Bondanum
Monsre. Brinjulfe Þordar Syne, Sosem gamler Maldagar á Pappýr Sýna,
utvegader frá þvj j firra, firer Prest Sens Ervide, Enn Presturenn er Sr. Jon
Sæmundsson, Nu til stadar hier j Reikia hliid.
...
Landeign Kýrkiunnar og GardSens Reikia hlydar kann vel siást af
Documentis þeim er Nu sieu af Sier utvegud (seiger Presturenn) og
Profastenum j hendur feingenn, Hvör Profasturenn allareidu befalad hefur, ad
Vid Kýrkiuna Vera skylldu effter lögum.
...
á þvj áre galst eckert fýrer Sel stödu. ... 43

Einnig eru til upplýsingar um eignir Reykjahlíðarkirkju 1725. Þar kemur fram:
ÞýngEýar Sýslu Kýrkna Reveneur Beneficiatorum og Proprietariorum Epter
Befalningu Ifervalldsens Samannskrifadur Anno 1726.“
„Num. 13°. Anno 1725. Reikiahlýdar Proprietarý Kýrkiu. Vid Mývatn 11
rdlr. 1 mk. 8 s.
Kýrkia þesse (epter Prestsens Skrife) á einga Jörd, hönumm Vitannlega: Enn
hun á Austurfiöll, fýrer austann Mývatn, og Nochrar Eýar j Mývatne. heirt
þykest og Presturenn hafa ad hun ætte hálfft heimaland, hvad allt hann skrifar
ad byggt sie under einu Skilirde fýrer sýna landskulld, ... 44

Í prófastsvísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 29. júlí 1727 stendur:
... ad kýrkiann Accordere med Synumm Ornamentis ute og inne, Vid
uppskrifft þa er tekenn hefur vered af hanns formanne Sal. profastenumm Sr.
Skula Þorlakssyne i hanns Visitatiu til kyrkiunnar af dato 1692. d. 16. Juni,
hvor visitatia nu er producerud af heidur legum prestenum þessara Myvatns
Sokna Sr. Jone Sæmundssyne, hvörn profasturenn umm bidur og á minner
effter mindugleika Embættisins, hann vilie til Siá vid kyrkiuna verde, ásamt
ödrumm documentis er hann hefur med nockru ervide útvegad kyrkiunne til
42
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þiónustu (hvar hier firre ecke hafa feingest) Enn presturenn þó framm fært nu
fyrer profastenn So semm umm gieted brief, lögfestur Sal. Þorgryms
Jonssonar uppa landeign hier, kyrkiu virding af profastenumm Sal. Sr. Skula
giörda og Maldaga á pappyr Reykia hlidar kyrkiu. hvad allt profasturenn
Seiger lög skipe vid kyrkiuna blýfe. 45

Fram kemur í vísitasíubók Steins Jónssonar:
Anno 1729, d 20 Julii, kom Profasturenn Sr Geyr Marcusson, i ummferd
sinne um heraded, til kyrkiunnar ad Reikahlyd, og med honumm
kiennemennerner Sr Olafur Jonsson frá Helgastodumm og soknarpresturenn
Sr Jón Sæmundsson, þa allareidu burtfluttur med fólke og fie frá þeirre Jordu
fyrer hálfumm mánude vegna þess hrædelega Elldzvoda, sem og náde utann
frá, og uppbrent hafde mest allt Grafarnes, hvert ed var Einasta Land
Reykahlijdar, fyrer Storfienad til beitar, Item enn framar landenu Skada giört
bæde upp efter og ut efter enn hier kunne seigast edur siast þetta sinn, fyrer
þeim þickva Reik, sem ásamt med Elldenumm uppgaus i lopted ... 46

Í prófastsvísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 1735 kemur fram:
Kyrkiann ad Reikiahlyd.
I°
Var Sochnarfolkied ifirheirt og fannst allt Vel a sig komied j Sýnum
Catechismo.
II°
Adspýr Profasturenn, Prestenn heidurlegann Sra Olaf Thorarensson, Kyrkiu
bondann Einar Jonsson og effter þad Monsr. Sæmund Jonsson sem er Sonur
þess firra Sal. Prestz Sem hier var, nu mindugur ad alldursárum enn samt
Scholabarn, 1° Hvort hier sie ad finna nochurn Kyrkiustól effter ordinantiu
Christiani 4ti? 2° hvort hier sieu nochur Skiöl eda document j þeirra Hondum
firirliggiande firir Kyrkiunne og hennar reveneur? 3° hvort hier sieu nochrar
Biskuplegar eda Profastlegar Visitatiur til stadar, Sem hann kunne efftir ad
ganga j þessarj sinne visitatione? og seigia þ(ei)r aller ad echie sie þad j
sinum Hondum, nema [yfirstrikað: þad] Monsr. Sæmundur, hvor ad framm
vysade eitt blad in qvarta roted, þo læselegt af dato 1706 d. 23 Maij þeirrar
meiningar og Innehalldz, ad Kyrkiann j Reikiahlýd eigie hálft heimaland,
Hrauneý firir vestann vatn j midiann tóukýl, halfann tou Holma, Halfann
Fretvog, og halfann midkyl motz vid Neslond, allt land med ummerkium hier
j millum, Hrauneý a tveggia mánada Selför j Grýmstada lande, Ölvers Holma
sem er austann undir slútnese, Geiteý, Kideý, Syreýar tvær, Kalfsholma, Vött
og Hott, audnadratt j tölulaust f(irir) Sunnann Voga. 1 hndr. timburs j
Asskógie nordur árlega S<em> komed er firir Brennestein j Kroflu, enn Fúse
Thorsteinsson Sellde Kroflunáma efftir þad; fiordung j langareka firir
45
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nordann Máná til Hvals og Vida landamerkie j austann verdann Seliadal og so
langt uti mó sem Ýlýfs fiall kiemur framm undann Gásadals fiollum og so
þadann j Ylýfsfiall og Hafragil, sem er austur vid Jökulsá Enn hid fremra j þa
fiallgarda sem næstir eru firir austann Mývatn og echie snerter búfiar gaungu,
og so langt frammi Öræfe sem vatnzföll deilast og alla omerkingia j millum
Ýlýfsvatna og Brædraklifs geldfiár og lamba rekstur framm a fioll, j
Einarstada Kyrkiu Jtök. Mille Voga og Hlydar landamerkie er itre smáralág
og Svýnavogur. Vogar eiga Lútent, ut undeir þreingls, skilur þar landa merkie
Hlydar og Voga
Þessa alla Eign Kyrkiunnar j Reikiahlýd Seigia þeir óuppatalda, þuj tilseigier
Profasturenn Sra Thorleifur (sökum þess ad þetta document sie gamallt og
rotid; enn þo allvel læselegt enn þa) ad Kyrkiu bondenn á Reikiahlýd late þad
uppskrifa, hellst a pergament, so þad kunne vitne umm ad bera j
frammtýdenne hier tiedum Eignum og Itokum Kyrkiunnar, og seigir firir sitt
ómak mune hann e(ck)e? sakna Proprietarii resonable vidurlags. 47

Fram kemur í vísitasíu Reykjahlíðar frá 1748:
Anno 1748, þann 27 Julij in ordinaria Visitatione VelEdla Biskupsins herra
Halldors Brinjolfssonar fann hann kyrkiuna ad Reikiahlijd vid Mivatn, med
Hennar Ornamentis Instrumentis Eignumm og Itokumm sem fylger: ...
Kyrkiann Helldur enn nu Eignum sinumm og itokumm, ad kirkiu Vaktara og
bonda sogn, efter þingbornum Maldaga Copiumm, fyrer utann þad Jördinn
hefur af sier gengid af ogurligum Eldgangi. ...
Legkaup ef nockur þetta ar eru tilfallinn Eiga hier tilsetiast auk adur anfærdra
2ia lióstolla hefur Presturinn Hingad til ei goldid nockurn liosstoll til
ReikiaHlydar kyrkiu, og sialf Heima Jordinn sem half er kyrkiunnar Eign (ad
eg meina) er a mote vidtekinne Veniu a odru Geistligu Gottse tiundud Oll
bædi til kongsins og kyrkiunnar, ... 48

Í prófastsvísitasíu Reykjahlíðar frá 1750 stendur:
3° Um Eigner Kyrkiunnar eru hier eingenn skiöl nie Máldagar frammvýsadur,
nema eitt transcript á Pappír utskrifad af brefabók Profastsens Sr. Skúla
Þorlakssonar, á hveriu upptaldar eru eigner þessarar Kyrkiu, hveriar ad tiást ej
enn med lögum frá komnar eda undann geingnar, og eingenn mótmæle i gegn
komed ad slikt Sie Kyrkiunnar eigenndómur. Enn hvad hier er af falled So vel
af Kyrkiunnar sem Jardarennar gögnum & jtökum, i þeim stóra Jardelldskada
sem hier yfergiekk áred 1729 mun ad finna i þeim fyrerfarande Visitatium.
Eingar Visitatiur eru hier vid Kyrkiuna nema Áduraminnst Hr. Biskups
Halldórs Visitatia 1748. ... 49
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Í vísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 1760 kemur fram að kirkjan eigi hálft
heimaland. 50 Hið sama segir í vísitasíu kirkjunnar frá 1828. Sú vísitasía telur síðan
upp ýmsar aðrar eignir kirkjunnar, t.a.m. Hrauney, en síðan segir:
.... Hrauneij á tveggia mánada Selför í Grímsstada lande, Ölvers hólma, sem
er austan under Slútnesi Geijteij Kideij, Sijreijar tvær, Kalfsholma, Vött og
Hött. Audnadrátt ítölulausann fyrir sunnan Voga, hundrad timburs i Ásskógi
nordur árlega; sem komid er fyrir brennistein í Kröblumm enn Fúsi
Þorsteinsson seldi Kröblunáma eptir þad. Fjordung i Langareka fyrir nordan
Máná til hvals og vida. Landa merke í Austannverdan Seljadal ogso Lángt úti
mó, sem Ilífsfiall kemur fram undan Gásardals fiöllum ogso þadan i Ilifsfiall
og Hafragil sem er austur vid Jokuls á enn hid fremra i þá fjallgarda sem
næstir eru fyrer austann Mijvatn og ecke snertir búfiárgaungu, ogso lángt
fram Öræfi sem Vatnsföll deilast, og alla ómerkínga á millum Ilifsfialla
[leiðrétt úr, Islifsfialla] og brædraklifs, Géldfiár og Lambarekstur framm á
Fjöll i Einarstada Itök. I milli Voga og Hlídar eru landamerki: ytri Smára Lá
og Svínavogur. Vogar eiga Lútent út under Þreingsl, skylur þar landamerke
Hlídar og Voga. ... 51

Á manntalsþingi að Haganesi við Mývatn 26. júní 1738 var lesin upp lögfesta
ábúandans í Reykjahlíð Einars Jónssonar að tilteknum landamerkjum, nefndum
ítökum og öðrum eignum sem jörðin á auk heimalands en inntaks hennar ekki getið. 52
E.t.v. hefur hún verið samhljóða lögfestu 1758, sem síðar verður vikið að, sem og
lögfesta Einars sem lesin var á manntalsþingi á Skútustöðum við Mývatn 22. júní
1740 en inntaks ekki getið. 53
Ólafur Þorláksson á Skútustöðum mótmælti árið 1745 lögfestu Einars
Jónssonar að Reykjahlíð fyrir jörðu sinni að því leyti sem hann sagði hana eiga til
Framfjalla sem Ólafur sagði vera sína fullkomna eign. Nánar er fjallað um þetta í
kaflanum um Skútustaði.
Meðal þess, sem séra Jón Þorsteinsson lagði fram í deilu um eignarhald á
Fagraneslandi fyrir aukarétti á Skútustöðum 18. maí 1833, sem vikið verður að síðar,
voru tvær lögfestur fyrir Reykjahlíð. Sú fyrri var lögfesta Einars Jónssonar frá 5. júní
1758 en þar lögfesti hann leigujörð sína:
... med allre hennar Landeign og Itökum til itstu ummerkia sem adrar jardir
ega á móti. Reykjahlídar Landamerki lögfesti eg i austanverdann Seljadal, og
solángt úti mó, sem Ilýfs fiall kémur framm undan Gásadalsfjöllum, þadan I
Ilýfs fiall og Hafragil sem er austr vid Jökulsá; en hid fremra Lögfesti eg
Reykjahlídar Landeign í þá fiallgarda sem næstir eru fyrir austan Mývötn, en
ecki snerta búfiárgaungu, og solángt frammí Öræfi sem vatnsföll deilast. Milli
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Voga og Hlídar Lögfesti eg i ytri Smáralag og Svínavog; og þarsem Vogar
eiga Lutent út undir Þreingsl, so skilr þar Landamerki Hlídar og Voga.
Eirninn Lögfesti eg Hrauney fyrir vestan Vatn i midjann Tóukíl, halfann
Tóuhólma, halfan Fretvog og hálfann Midkíl móts vid Neslönd, og allt Land
med ummerkium hér í millum. Sömuleidis Lögfesti eg Ölvershólma
austannundir Slútnesi; jeg Logfesti Geytey, Kidey, Sýreyar 2r, Kálfshólma,
Vott og Hött. Þessi ítök logfesti eg til Reykjahlídar: Skóg til 1 hndr. timburs
árlega i Ass skógé nordr, gieldfiár og Lambarekstur framá fiöll i Einarstada
kirkiu ítök, Audnadrátt fyrir sunnan Voga ítölulausann. Ad sídustu lögfesti eg
alt þad land til itstu ummerkja sem Fagraness jördu tilheyrdi og eptir vard
óbrunnid.
Þesse mín leigulönd og ítök fyrirbíd eg hvörium manne i Laganna leifi,
héreptir sér í nokkru nýta, án hussbóndans eda míns leifis, undir tiltal og
vidlagdar lagasektir. Hér hiá lísi eg því ad Reykjahlídar kyrkja epter hennar
máldögum á alla Omerkínga sem hittast kunna milli Ilýfs vatna og
Brædraklifs. 54

Lögfestan var lesin upp samdægurs á manntalsþingi á Skútustöðum og svo
aftur á sama stað 16. apríl 1762, 16. maí 1764, 7. maí 1766, 15. júní 1767, 19. júní
1769, en þar er sérstaklega tekið fram að enginn hafi mótmælt, og 30. apríl 1774.
Tveir menn votta að afritið sé samhljóða frumritinu á manntalsþingi á Skútustöðum
18. maí 1833.
Hin lögfestan er í raun aðeins ein setning úr lögfestu Þorsteins Jónssonar fyrir
Reykjahlíð frá 15. apríl 1796 en þar segir:
Alt þad Land til ýtstu umm merkja, sem Fagranessjördu tilheirdi ...55

Umrædd lögfesta var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 16. apríl 1796,
aftur á sama stað 10. maí 1800, loks 18. júní 1804 og aldrei átalin. Tveir menn votta
að afritið sé samhljóða frumritinu á manntalsþingi á Skútustöðum 18. maí 1833 og
það sama gerir Þórður Björnsson sýslumaður.
Deila þeirra séra Jóns Þorsteinssonar á Mývatni, eiganda Reykjahlíðar að svo
miklu leyti sem hún var bóndaeign, og mágs hans Sigurðar Jónssonar á Grímsstöðum,
um landamerki Grímsstaða og Reykjahlíðar og sér í lagi varðandi eyðijörðina
Fagranes sem prestur taldi tilheyra sér, var tekin fyrir á héraðsþingi að Reykjahlíð 26.
september 1832. 56
Málið hafði fyrst farið fyrir sáttanefnd en ekki tekist að koma á sáttum.
Málsaðilar voru spurðir hvort þeir hygðust ríða á þrætuplássið sem var milli
Reykjahlíðar og Grímsstaða en þeir svöruðu því til að það ylti á framburði vitna sem
yfirheyra átti. 57
54

Skjal nr. 2 (191) a-b.
Skjal nr. 2 (191) a-b.
56
Skjal nr. 2 (147) a-b.
57
Skjal nr. 2 (147) a-b.
55

42

43

Presturinn krafðist þess að sýslumaður yfirheyrði nokkur vitni, sem mætt voru
óstefnd, og hafði sett saman nokkrar spurningar, sem hann vildi að yrðu lagðar fyrir
þau. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir vitnin hljóðuðu þannig:
1, Veistu Landamerki milli [milli, ofan línu] Fagraness og Grímstada? og
hvör eru þaug?
2, Hefur Fagranes land verid brúkad leigulaust i þinni tíd og Bjarna sál þad þú
til veist?
3, Hvörri Jördu hefur þú heyrt ad Fagranesland tilheyrdi?
4, Hefur þú nokkurntíma heyrt Grímsstada mann eigna sér Fagranes land.
5, Veitstu ecki til ad Reijkahlídar bóndi hafi upptekid kol i fagranes landi sem
Grimsstada bóndi hafdi gért þar til í óleifi. 58

Fyrsta vitnið, Páll Jónsson hreppstjóri í Mývatnssveit, svaraði því til að eftir
frásögn forvera sinna væru landamerkin milli Fagraness og Grímsstaða Flatskalli að
sunnanverðu, þaðan í Skjólbrekku, síðan í Þverdalsbryggju og þaðan beinlínis í
Bóndhól sem liggur sunnarlega vestur frá Gæsadalsfjöllum. Annarri spurningu
svaraði hann neitandi og sagði Reykjahlíðar ábúanda hafa goldið fyrir not af
Fagranesi en hversu mikið vissi hann ekki. Næstu tveimur spurningum svaraði hann
þannig að hann hafði aldrei heyrt annað en Fagranes tilheyrði Reykjahlíð og að sama
skapi hafði hann aldrei heyrt Grímsstaðamenn eigna sér Fagranesland fyrr enn nú.
Síðustu spurningunni svaraði hann játandi en sagði að það hafði ekki verið átalið af
þáverandi ábúanda Grímsstaða. Sigurður Jónsson óskaði þess að vitnið yrði spurt
hvort Þorsteinn heitinn Jónsson, eigandi Reykjahlíðar, hafi heimtað og fengið hjá
vitninu árlega greiðslu fyrir notkun Fagraneslands. Páll svaraði því til að hann hafi
heimtað greiðslu af sér meðan hann bjó á Grímsstöðum þegar hann var farið að lengja
eftir henni en hann hafi greitt hana oftast nær í einhvers konar vinnu eða með silungi.
Næst var Einar Jónsson á Auðnum, bróðir Páls, spurður sömu spurninga. Hann
sagðist þekkja til landamerkjanna eftir sögn forfeðra sinna og sagði þau vera
Flatskalla, þaðan beina stefnu í Þverdalsbryggju og síðan í Bóndhól. Annarri
spurningu gat hann ekki svarað með vissu en taldi að það hafi farið milli föður síns
sáluga sem bjó í Reykjahlíð og þáverandi ábúanda Grímsstaða en eftir að Þorsteinn
Jónsson settist á Reykjahlíð hafi hann verið í fjögur ár á Grímsstöðum sem
vinnumaður en ekki vissi hann til að þau ár hafi verið goldinn eiginlegur tollur fyrir
lítilsháttar vetrarbeit frá Grímsstöðum í Fagranesland. Þriðju og fjórðu spurningu
svaraði hann þannig að hann hafi aldrei heyrt annað en Fagranesland tilheyrði
Reykjahlíð, engar efasemdir heyrt þar að lútandi fyrr enn nú og aldrei vitað til þess að
Grímsstaðamenn eignuðu sér land Fagraness. Síðustu spurningunni svaraði hann
játandi og sagðist hafa verið þar viðstaddur en vissi ekki til að því hefði verið áfrýjað.
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Þriðja vitnið, Gamalíel Halldórsson bóndi í Haganesi, sagðist þekkja
landamerki Fagranes og Grímsstaða eftir lögfestu séra Jóns Þorsteinssonar fyrir
Reykjahlíð. Samkvæmt henni væru þau nefnd Flatskalli, Skjólbrekka og
Þverdalsbryggja. Hann vissi ekki hvort þessi landamerki væru rétt og hann hafði
aðeins séð þau tvö fyrstnefndu. Önnur spurning féll burtu því að vitnið hafði hvorki
verið til heimilis í Reykjahlíð né Grímsstöðum og gat því ekki svarað henni. Næstu
tveimur spurningum svaraði hann þannig að hann hafi aldrei heyrt annað en Fagranes
tilheyrði Reykjahlíð og hvorki heyrt Grímsstaðamenn eigna sér jörðina fyrr enn nú né
nein misklíð hafi áður verið þar um. Síðustu spurningunni gat hann ekki svarað.
Fjórða vitnið var Halldóra Jónsdóttir, sjötíu ára að aldri, sem búið hafði í
sveitinni í mörg ár. Halldóra gat aðeins svarað þriðju spurningunni en hún sagðist hafa
heyrt af sér eldri mönnum að Fagranesland hafi tilheyrt Reykjahlíð en hvort það hafi
verið kirkju- eða bóndaeign vissi hún ekki. Hún sagðist hafa heyrt gamla konu að
nafni Guðrúnu Jónsdóttur segja frá því að hún hafi verið hjá foreldrum sínum í Gröf,
skammt frá Reykjahlíð, þegar jarðeldurinn eyðilagði Fagranes og Gröf á árunum
1728-1729. Þá hafi báðar jarðirnar tilheyrt Reykjahlíð eða a.m.k. legið undir sama
umboð og sú jörð. 59
Því næst lagði Sigurður á Grímsstöðum fram spurningar sem hann vildi að
yrðu lagðar fyrir Eyjólf Sæmundsson bónda á Þverá í Laxárdal en þær voru
svohljóðandi:
1. vissud þér til ad þad so kallada FagraNesland væri brúkad af Grímsstada
ábúanda þá Tyd sem þar vórud?
2. var þad brúkad ákjærulaust af Hlydar bonda?
3. vissud þér til [til, ofan línu] ad goldid væri nockud eptir þad?
4. vórud þér leingi <á> Grímsstödum hjá húsbónda ydar Bjarna Sál.?
5. haldid þér [þér, tvítekið og yfirstrikað í seinna skiptið] hann hafi bedid
leifis nockurn Tyma um þad land? 60

Eyjólfur sem var 75 ára gamall og hafði verið frá átta ára aldri til um þrítugt á
Grímsstöðum sagðist hafa vitað til þess að Fagranesland hafi verið brúkað af
ábúendum Grímsstaða. Annarri spurningu svaraði hann þannig að hann hafi aldrei
heyrt af neinni ákæru Hlíðarbónda vegna umræddrar notkunar. Hann vissi ekki til
þess að nokkuð hafi verið goldið fyrir notin þó það hafi vel getað gerst án þess að
hann vissi um það. Svarið við fjórðu spurningu var þegar fram komið en síðustu
spurningunni svaraði hann þannig til að hann viti ekkert um það en hann hafi aldrei
heyrt það orðað.
Báðir málsaðilar höfnuðu áreið og skoðun á landamerkjum milli Grímsstaða
og Fagraness. Því næst voru vitnin látin sverja eið að vitnisburðum sínum, séra Jón
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Þorsteinsson lagði fram sóknarskjal sitt og sökum þess að degi var tekið að halla var
málinu frestað til morguns. 61
Að morgni næsta dags mættu málsaðilar fyrir réttinn og lögðu fram skriflegan
samning sem var dagsettur samdægurs. Í honum kom fram að þeir höfðu sammælst
um að fresta málinu til næsta vors og ætluðu á meðan að afla skjala og skírteina sem
gætu varpað frekara ljósi á deiluefni þeirra. Þann kostnað, sem þegar hafði risið af
málinu, skyldu þeir báðir greiða til helminga. 62
Fagranesmálið var aftur tekið fyrir í aukarétti á Skútustöðum 18. maí 1833
sem blásið var til að frumkvæði séra Jóns Þorsteinssonar. Páll Jónsson hreppstjóri og
Jón Þórðarson á Grænavatni voru spurðir út í virðingu þeirra á dánarbúi Þorsteins
heitins Jónssonar forpagtara í Reykjahlíð frá 1828. Þeir svöruðu því til að innifalið í
mati þeirra, sem hljóðaði upp á 700 ríkisbankadali silfurs, væri allt land, auk
hlunninda og ítaka, sem Þorsteinn hafði haft í eignarhaldi og umráðum án þess að þeir
hafi tiltekið einhverja ákveðna upphæð fyrir Fagranesland sem þeir sögðust ekki hafa
vitað að væri aðskilið land. Páll hreppstjóri var ennfremur spurður hvaða not hann
hefði haft af Fagraneslandi meðan hann bjó á Grímsstöðum. Hann svaraði því til að
hann hafi á stundum haft vetrarbeit fyrir sauðfé sitt í Stekkjardalshólum og út með
Skjólbrekku og einnig vorbeit á sama stað ef grastoppar spruttu fyrr þar en í
Grímsstaðalandi. Aðspurður um hvort hann gæti slegið tölu á hversu mikið hann hafi
árlega goldið Þorsteini fyrir beitina sagði hann u.þ.b. 1 ríkisbankadal á ári en annars
hefði hann aldrei sett upp neina ákveðna upphæð. Næst spurði dómarinn Sigurð hvaða
not hann hefði haft af Fagraneslandi síðan hann hóf búskap á Grímsstöðum. Hann
svaraði því til að hann hafi haft þar sumar- og vetrarbeit fyrir sauðfé sitt þegar hann
þurfti þess við og virtist séra Jón ekki þurfa. En einnig hafi hann látið höggva þar
nokkuð af sprekuðum skógviði. 63
Aftur var málið tekið fyrir í héraðsrétti á Skútustöðum 14. júní 1833. Byrjað
var á því, að ósk séra Jóns, að yfirheyra Einar Jónsson á Ferjubakka og voru
eftirfarandi spurningar lagðar fyrir hann:
1 Hvörri Jördu hafid þér vitad, ad Land Eidijardarennar Fagraness tilheirdi?
2 Brúkadi ecki Fadir ydar sál. Jón Einarsson þad Land til beitar og
kolagjördar, þegar hönum sýndist?
3 Ljedi hann ecki Utansveitarmanni Heyskap i Fagranesslandi og Gæsadal?
og hvörjum? og tók hann ecki betaling þar fyrir?
4 Vissud þér nockurntjma til, ad þávarandi Grímstada ábúandi Bjarni sál.
eignadi sier Fagranessland, edur brúkadi þad sem eiginn Eygn, án leigu og
leyfis?
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5 Vissud þér ecki til ad nefndur sál. Bjarni, léti yduglega margt gott af hendi
rakna til Födur ydar sál. og yckar barna hans, og i hvöriu?
6 og vissud þér ad þessi mörgu gódu útlát Grímsstada ábúanda til födr ydar
sál. væru i ödru skini, enn fyrir beit i Fagranesslandi, og gátu þaug af Födur
ydar verid i ödru betölud? edur munu munu þaug hafa verid borgud med
hestagaungu á Austurfiöllum?
7 Vitid þier Landamerki millum GrimstadaLands ad austann, og
Fagranesslands ad sunnannog vestanverdu? og hvör eru þaug? 64

Einar sagðist ekki vita betur en að land Fagraness hafi tilheyrt Reykjahlíð.
Annarri spurningu svaraði hann á þá leið að faðir hans hefði notað landið bæði til
beitar og kolagjörðar en einnig til heyskapar í svokölluðum Botnum. Þriðju spurningu
svaraði hann þannig að faðir sinn hefði lánað Jóni Jónssyni, þá verandi á Hamri í
Laxárdal, í tvo ár heyskap í Botnum til móts við sig og að Jón hafi goldið það með
hálfs mánaðar vinnukonuláni sitt árið hvort. Ávallt hafi verið borgað fyrir notkunina,
oftast í heyi og matvælum. Sjöttu spurningu svaraði hann þannig að útlát Bjarna
sáluga á Grímsstöðum til föðurs síns hafi tæpast getað verið fyrir annað en beit í
Fagraneslandi einkum fyrir sauðfé á vetrardag. Hann segir að einstaka sinnum hafi
sauðfé á Grímsstöðum af sjálfsdáðum farið í Fagranesland á sumardag, líka kýr ef svo
stóð á en hestagöngu á svokölluðum Austurfjöllum hafi Bjarni aldrei þurft að kaupa af
föður hans því hana hafi hann leigt af Jóni Jónssyni í Ási. Hann bætir því við að öll
viðskipti Bjarna og föður hans hafi farið fram í vinsemd og hann viti ekki til þess að
nokkurn tíma hafi verið settur upp fastur tollur fyrir notkun Fagraneslands. Einnig
minni hann að faðir sinn hafi einhvern tíma látið taka upp kol í Fagraneslandi sem
ábúandi Grímsstaða hafði látið gera. Lokaspurningunni svarar hann á þá leið að
landamerki milli Fagraneslands að vestanverðu og Grímsstaðalands að austanverðu sé
Flatskalli, Skjólbrekkuvarða, Þverdalsbryggja og bein stefna þaðan til norðurs í
Bóndhól. Aðspurður um hvort hann byggi yfir frekari upplýsingum varðandi málið
svaraði hann því neitandi enda væri engin skjöl að finna um Fagranesland eftir að
kotið eyðilagðist af jarðeldinum að undanskilinni lögfestu Einars afa síns. Hann hafi
hins vegar séð hjá föður sínum nokkur bréf sem varpað gætu ljósi á málið væru þau
nú fáanleg. Að endingu segist hann ekki vita betur en að allt það sem eftir var
óbrunnið af landi Fagraness hafi verið lagt til Reykjahlíðar af þáverandi eiganda
beggja jarðanna, Sigurði Sigurðssyni landþingsskrifara.
Við vitnisburð Einars hafði Sigurður á Grímsstöðum það að athuga að
framburður hans um þann hluta Fagraneslands, sem jarðeldurinn leifði, væri byggður
á því sem vitnið hafi orðið áskynja af föður sínum eftir gamalli lögfestu Reykjahlíðar
og í samræmi við yfirgang hans og notkun á landinu.
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Síðar sama dag féll dómur í málinu. Þar sem engin misklíð var um takmörk
Fagraneslands og sannað þótti að Fagranes hafði legið undir Reykjahlíð í meira en
hálfa öld og líkast til síðan jarðeldur lagði jörðina í eyði 1729 þá var aðeins eftir að
úrskurða um rétt til notkunar á því beitilandi sem tilheyrði kotinu. Erfitt var að álykta
nokkuð um það af uppdrætti því að landið virtist hafa legið álíka nærri Reykjahlíð og
Grímsstöðum þó svo að hagbeitin lægi nú nær Grímsstöðum. Af jarðabókum Árna
Magnússonar og Skúla Magnússonar megi ráða að Fagranes hafi verið lögbýli áður en
það brann og eftir brunann hafi það líkast til fallið undir Reykjahlíð enda sami eigandi
að báðum jörðunum. Dómsmenn töldu engar líkur, hvað þá sannanir, benda til þess að
Fagranes né nokkuð af landeign þess hafi nokkurn tíma tilheyrt Grímsstöðum eða
legið undir þá. Fullsannað teldist hins vegar að Þorsteinn heitinn Jónsson, fyrrum
eigandi Reykjahlíðar, hafi haft Fagranes í átölulausu eignarhaldi í 36 ár og þurfi því
hvorki eftir Norsku lögum né Jónsbók aðra heimild til jarðarinnar. Krafa Sigurðar á
Grímsstöðum um að Fagranesland hafi ekki verið verðlagt til skipta eftir Þorstein
Jónsson 1828 ásamt Reykjahlíð og ætti því að skipta því nú milli barna hans var ekki
tekin til greina. Ástæðan var sú að erfingjarnir hefðu ekki látið virða það til skipta
sérstaklega sem aðskilda eign dánarbúsins og því hlaut það að verðleggjast ásamt
Reykjahlíð enda hefði það lengi fylgt þeirri jörð sem heimaland. Skiptamenn vissu
heldur ekki betur en að Fagranesland væri sameinað Reykjahlíð og Sigurður, sem setti
bú á Grímsstöðum vorið 1829, átaldi heldur ekki skiptin. Dómsmenn voru því ekki í
vafa að Fagranesland ætti að dæmast eign séra Jóns enda hafi hann erft Reykjahlíð
eftir föður sinn. Hvað notkunarréttinn á landinu varðaði töldu dómsmenn engar líkur
til þess að landið hafi verið notað án þess að greiða sérstaklega fyrir þá notkun og í
varnarskjali Sigurðar komi fram að hann hafi sjálfur greitt fyrir það. Dómsmenn
dæmdu því land það, sem að fornu hafði tilheyrt eyðijörðinni Fagranesi, eign séra
Jóns Þorsteinssonar sem eiganda og erfingja Reykjahlíðar og hvorki núverandi
eigandi Grímsstaða né nokkur annar mættu nýta sér umrætt land án leyfis. 65
Í dómi í Fagranesdeilunni, sem kveðinn var upp fyrir héraðsrétti á
Skútustöðum 14. júní 1833, er eyðijörðin Stöng sögð liggja við sömu takmörk og
Fagranesland og hafa í áraraðir fylgt heimajörðinni Reykjahlíð. 66
Reykjahlíð fær þessa umsögn í óársettri lýsingu Skútustaðaþinga, en
væntanlega frá því um 1840:
Reykjahlíð, 40 hundruð, norðaustan við vatnið, geysi landvíð jörð, en sára
heyskaparlítil og einkum örðug. 67

Dómsmálaráðuneytið danska skrifaði amtmanni, í norður- og austuramti, 6.
júlí 1872 og greindi honum frá samningi sem gerður hafði verið við Alfred G. Lock
um leigu á brennisteinsnámum í Þingeyjarsýslu. Í samningnum, frá 13. apríl 1872,
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kemur fram að umræddar brennisteinsnámur samanstandi af Reykjahlíðar-, Kröflu- og
Fremrinámum. Ennfremur segir þar að leigutakinn hafi engan rétt til að nota landið
umhverfis námurnar því að það sé ekki eign hins opinbera. 68
Fyrir fógetarétti að Húsavík 18. janúar 1877 kröfðust þeir séra Benedikt
Kristjánsson í Múla og Þ. Guðjohnsen verslunarfulltrúi á Húsavík þess að eignir
brennisteinsfélagsins „The North of Iceland Sulphur Company (Limited)“ í Englandi
yrðu kyrrsettar vegna vanskila. Getið var samnings A.G. Locks við
dómsmálastjórnina 13. apríl 1872 til brennisteinsnáms í námum þeim í
Þingeyjarsýslu, þ.e. Reykjahlíðar- og Fremrinámum sem voru í eigu hins opinbera. 69
Á manntalsþingi á Skútustöðum 11. júní 1895 var lesið upp bann frá Einari
Friðrikssyni í Reykjahlíð gegn hreindýraveiði í Reykjahlíðarlandi. 70
Jón Einarsson í Reykjahlíð leigði alla fossa í landareign jarðar sinnar
Reykjahlíðar 14. ágúst 1899. 71 Þessi leiguréttindi voru afsöluð Einari Benediktssyni
22. nóvember 1907 og síðan hlutafélaginu „Gigant“ 11. febrúar 1909. 72
Landamerkjabréf fyrir Reykjahlíð var útbúið 8. apríl 1891. Það var þinglesið
29. maí sama ár:
Að sunnan móti Vogum ræður fyrst Svínavogur og Kálfstjörn, þá Smáralág er
Reykjahlíð á hálfa. Þaðan bein lína austur í Námakollu hina syðri; þaðan beint
í þrengsli við Skessuhala, þrýtur þar Vogaland að austan. Fyrir sunnan
Vogaland ráða fjallgarðar þeir til suðurs, er næstir liggja Mývatnssveit og frá
þeim bein stefna suður í Bræðraklyf vestur af Herðibreið. Frá Bræðraklyfi
ræður bein stefna austur í Jökulsá, sunnan við Herðibreiðartungu.
Að austan ræður Jökulsá alla leið norður að Dettifossi.
Að norðan móti Svínadals- og Áslandi í Kelduhverfi, ræður bein stefna frá
Dettifossi í Eilífshnjúk; þaðan bein stefna yfir Hrútafjöll og Gjástykki móti
Þeystarreykjalandi, vestur í mó, þar til Bóndhóll er genginn í hásuður og
Eilífshnjúkur ber rjett norður undan Gæsafjöllum. Frá merki þessu ræður bein
stefna í Bóndhól, sem er beint vestur af Gæsadalsfjöllum og þaðan móti
Grímsstaðalandi bein lína í Þverdalsbyrgi, þaðan yfir há Skjólbrekku í
merkivörðu austast á Flatskalla, þaðan beina stefnu í Kvæk, sem er
grashvammur við vatnið, er gengur inní hraunið vestarlega, milli Grímsstaða
og Reykjahlíðar. Þá ræður Mývatn suður að Svínavog. Fyrir vestan vatn á
Reykjahlíð, Hrauneyrarland innan þessara ummerkja: Að norðan og vestan
móti Grímsstöðum og Ytri - Neslöndum, ræður fyrst Fretvogur, frá botni hans
bein stefna yfir Merkitjörn í Miðkíl er hálfur fylgir Reykjahlíð, þaðan í Tóukíl
og eptir honum miðjum suður að Tóukílsgarði; ræður garður sá merkjum móti
Syðri-Neslöndum, austur í Mývatn. Ennfremur fylgja Reykjahlíð eyjar,
68
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49
hólmar og sker í Mývatni sem hjer segir … (Reykjahlíð á ítök í annara
manna lönd þau [þau, ofan línu] er hjer segir … geldfjár og lambarekstur í
Einarsstaðakirkjuland á framfjöllum. Ennfremur á Reykjahlíð alla ómerkinga
er koma fyrir í afrjettarlandi jarðarinnar.) 73

Sigurgeir Pétursson, eigandi og ábúandi Reykjahlíðar, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Erlendi Gottskálkssyni, fyrir Ás og Svínadal;
B[enedikt] Kristjánssyni [presti á Grenjaðarstað], umráðamanni Þeistareykjalands;74
Jóni Jónassyni, eiganda Ytri- og Syðri-Neslanda; Sigurjóni Kristóferssyni, eiganda
Grímsstaða, og Guðna Ásmundssyni en hann skrifaði undir fyrir Voga.
Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítakinu hafi ekki verið
lýst samkvæmt áskorun 20. maí 1953 og sé því niður fallið. J. Skaptason skrifar undir
þetta.
Árið 1982 sömdu eigendur og ábúendur í Vogum og Reykjahlíð um
landamerki jarðanna: 75
Úr Námukollu hinni syðri á Námufjalli í vestur í vörðu á Geitakofabjargi,
þaðan í Smáralág hina nyðri.
Að öðru leyti ræður merkjalýsing Voga frá 26. maí 1890.
Erum samþykkir ofangreindum merkjum
Vogum, 15. júlí 1982
Sigurgeir Jónasson, Vogar 2, Hinrik Sigfússon Vogar 3, Þorlákur Jónasson
Vogar 4, Stefán Sigfússon Vogum III, Hallgrímur Þórhallsson Vogum I, Pétur
Jónasson Vogum II, Kristín Jónasdóttir Vogar 2, Hallgrímur Jónasson
Hólmum. Fyrir hönd Valgerðar Sigfúsdóttur og Jóns Árna Sigfússonar,
Víkurnesi Hinrik Sigfússon, Vogum 3
Reykjahlíð, 15. júlí 1982
Illugi Jónsson, Jón P. Þorsteinsson, Hólmfríður Pétursdóttir, Sverrir
Tryggvason, Óskar Illugason, Valgeir Illugason, Jón B. Sigurðsson, Baldur
Sigurðsson.

Í jarðamatinu 1804 kemur fram að hálf Reykjahlíð tilheyri Reykjahlíðarkirkju
en hinn helmingurinn ábúandanum. Jörðin er sögð 40 hundruð. Árstekjur af
fjallagrasatínslu eru 2 ríkisdalir og 48 skildingar en 2 ríkisdalir fyrir hestagöngu.
Jörðin fær líka 90 skildinga fyrir leigu á selstöðu. Henni fylgir kjarrskógur til eigin
nota. 76
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur eftirfarandi um Reykjahlíð:
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Reykjahlíð ½ Kyrkjueign og ½ Bondaeign, híngað til talin 40 hndr. ... Kostir
jarðarinnar eru: mikið fjallaland til hestagaungu sumar og vetur, hagarymi,
landkostir til málnytu fyrir fé og kyr i betra lagi, mörland i besta lagi hér i
hreppi og góð og áreiðanleg vetrarbeit fyrir fjenað i heimahögum og hross i
selhögum og á áðurnefndum fjöllum; ...hjer er og dálítil grasatekja ... 77

Minnst er á í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Reykjahlíðar hafi
verið þinglesin 1891 en að ágreiningur sé talinn gagnvart Ytri-Neslöndum.
Eftirfarandi upplýsingar um Reykjahlíð eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landið er geysimikið að víðáttu og mjög kjarngott. Sauðfjárbeit
hrossa mjög góð sumar og vetur, ... Fjárgeymsla erfið vetur og sumar. ...
Jörðin á víðlenda afrétt á Mývatnsfjöllum, vestan Jökulsár. Í hana tekið margt
sauðfé á sumrum og hross til göngu á vetrum. Ganga hross þar marga vetur af
án gjafar. ... ¼ hluti Dettifoss tilheyrir jörðinni, er sá hluti leigður fyrir 212 kr.
árgjald. ... Andavarp í eyjum og hólmum í Mývatni og gæsavarp í
Grafarlöndum, skammt frá Herðibreið. Eggjatekjan talin gefa 50 kr. árstekjur.
... Jörðin á upprekstur fyrir geldfé og lömb í Einarsstaðakirkjulandi í
Framdölum, en Einarsstaðir 8 hrossa göngu í Mývatnsfjöllum. 78

Í fasteignamatinu stendur einnig:
Undirmatsnefndin virðist eigi hafa tekið nándar nærri nægilegt tillit til tekna
þeirra sem jörðin [Reykjahlíð] hefir af Dettifossi og afrétti, enda mun hin
síðarnefnda tekjugrein hafa hækkað síðan matið var gert. Samþykkt: Jörðin
sjálf færist upp um 1500 Krónur. 79

Jón Sigurðsson í Yztafelli segir m.a. um býli í Reykjahlíðarlandi:
Fagranes. Það var sjálfstæð jörð með allgóðri áhöfn. Árið 1712 er talið
talsvert engi þar og skógur og nokkur veiði. Enginn veit nú, hversu landi
hefur verið háttað þarna á milli Reykjahlíðar og Grímsstaða, áður en hraunið
rann, en víst er, að nokkuð af vatninu hefur hraunið tekið af 1729 og mest allt
nytjaland frá Fagranesi. Sú jörð fór þá í auðn, og féll landið til Reykjahlíðar.
...
Hlíðarhagi. Pétur [„gamli“ í Reykjahlíð] setti einnig bú undir mann langt
norður í afrétti, á leið milli Reykjahlíðar og Svínadals. Þar hafði verið fornt
sel, en býlið var skýrt Hlíðarhagi. Guðni hét sá, er fyrstur byggði, fyrir 1860.
En Gottskálk Þorkelsson bjó þar síðastur til 1878. ...
Austarasel. Það stóð nærri þjóðvegi, þeim sem nú er, beint suður af Jörundi.
Þar var sel Reykjahlíðar 1729 og lengi síðan. Þar setti Pétur gamli upp býli
1861, og stóð sú byggð til 1874. ... 80
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Á öðrum stað er Austarasel sagt hafa verið byggt til ársins 1877. 81
Ólafur Jónsson rekur byggðarsögu Austarasels í ritinu „Ódáðahraun“. Telur
hann býlið hafa verið í eyði 1872-1873. 82 Ólafur fjallar þar einnig um byggðarsögu
Hlíðarhaga. 83 Er sagt, að þar muni áður hafa staðið sel, Vatnasel. Ætlað er, að býlið
hafi verið stofnað árið 1861, en ekki verið samfellt í byggð til 1878, t.d. sennilega í
eyði 1872-1876. Þar eru greind landamerki Hlíðarhaga og vitnað í afréttarskrá frá 13.
mars 1878:
Að vestan ráða Hágangnafjöll út í Áfanga og þaðan í Eilíf. Úr Eilífi ræður
bein stefna til austurs gegnt Austari-Brekku, og ræður hún merkjum suður á
móts við frem<r>i Hágangnahorn.

Í Gæsadal, sunnan Gæsafjalla, voru fyrrum geymd naut á sumrin. Sjást enn
leifar garða, sem hlaðnir voru til varnar. 84
Samkvæmt lýsingu Ólafs Jónssonar á Búrfellshraunum er dálítil grastorfa
austan við Námaskarð. Þar hafi eitt sinn verið beitarhús frá Reykjahlíð, en þeirra sáust
engin teljandi merki, þegar Ólafur ritaði lýsingu sína (líklega um 1944). 85 Jón Gauti
Jónsson segir grænan bala fast við rætur Dalfjalls. Þar séu tættur beitarhúsa frá
Reykjahlíð, en við þær sé Dalsrétt, sem var skilarétt fyrir Austurfjöll til ársins 1880. 86
Árið 1899 voru allir fossar í landareign Reykjahlíðar „seldir á leigu“ 87 . Áratug
síðar var svo öllum vatnsréttindum afsalað til Einars Benediktssonar sýslumanns. 88
Herðubreið og Herðubreiðarlindir voru friðlýstar árið 1974, sbr. auglýsingu nr.
272/1974. 89 Í yfirlýsingu vegna friðlýsingar er því lýst yfir af hálfu eigenda
Reykjahlíðar að þeir geri ekki athugasemdir vegna hennar. 90 Skálar hafa svo verið
byggðir í Herðubreiðarlindum, bæði fyrir ferðamenn og landverði. Í tilefni af
friðlýsingu Öskju sem náttúruvættis árið 1977 voru tillögur að friðlýsingu bornar
undir eigendur Reykjahlíðar, sem „hugsanlegra rétthafa“, sbr. 30. gr.
náttúruverndarlaga. 91
Gerður var rammasamningur milli Landsvirkjunar og landeigenda
Reykjahlíðar ehf. um nýtingu jarðhita, kaup á fasteignum o.fl. í nóvember 2005. 92
Landsvirkjun keypti Kröfluvirkjun og Jarðvarmaveitur ríkisins af íslenska ríkinu á
árunum 1985 og 1986 en síðan þá hefur fyrirtækið stundað og kostað rannsóknir á
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jarðhita á svonefndu jarðhitaréttindasvæði við Kröflu og í Bjarnarflagi (Námafjalli),
sbr. samning íslenska ríkisins við landeigendur Reykjahlíðar frá 18. mars 1971. 93
Nokkrum lóðum hefur verið skipt út úr því landsvæði sem liggur á kröfusvæði
íslenska ríkisins, einkum á því svæði sem er umhverfis Kröfluvirkjun.94 Einnig hefur
verið gerður samningur milli eigenda Reykjahlíðar og Starfsmannafélags
Kísiliðjunnar hf. árið 1972 um lóðarafnot í Gæsadal við Gæsafjöll.95
Auk skálabygginga í Herðubreiðarlindum hafa verið gerðir skálar í Dreka
austan í Dyngjufjöllum, í Bræðrafelli sunnan í Kollóttudyngju, í Heilagsdal og í
Dyngjufelli í Dyngjufjalladal. Flestir skálarnir eru í eigu Ferðafélags Akureyrar. 96
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið í Reykjahlíð
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.3.1 Möðrudalur
Hér verður fjallað um heimildir um Möðrudal að því leyti sem þær varða kröfusvæði
vegna Reykjahlíðar.
Gjörningur er til um máldaga og landamerki Möðrudals frá 1. september 1408.
(Talinn falsbréf). Þar kemur fram að:
(Enn) fremur a kirkian vij hrossa gaungu yfir um Jòkulsa og taka Eij folòld
undann. Omerkinga alla i Herdubreidstungum. 97

Máldagi Möðrudalskirkju er frá 1493. Þar kemur fram að kirkjan eigi:
vij kapla gongv: oc taka eigi vndan fololld. yfver vm jokvlsáá. 98

Vitnisburður um landamerki Möðrudals er frá 6. desember 1532. Þrír menn
vitnuðu, að sonur fyrrum prests í Möðrudal lýsti því:
að faðir sinn hefði haldið m.a. „atta hrossa gòngu beit i Vegge ok Krokmel.
ok taka ecke undan fololld. a Myvats auræfe fyrer nordan Jokulsä. ok halfar
Herdebreidstungur. 99

Máldagi Möðrudals frá því um 1570 nefnir ekki hrossagönguna eða
Herðubreiðartungur. 100
Í máldaga Stefáns Jónssonar biskups fyrir Möðrudalskirkju stendur:
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… Kyrkjan á allann Gestreidarhals austur ad Þrijvördu. Vij Kapla gaungu (og
taka ei undan fölolld) yfer umm Jökulsá. 101

Árið 1645, í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups í Skálholti, var Möðrudalur
vísiteraður en ekki er minnst á kaplagöngurnar. 102
Eftirfarandi kemur fram í vísitasíu Mag. Brynjólfs í Möðrudal frá 1648: 103
... Framkom nu Utskrifadur Maldagi handskrifadur af Sera Olafi Einarssyni
Profasti Anno 1624 30 Augusti, huar suo stendur medal annra orda, ad Mariu
Kyrkia og hinz H. Peturs Apostula i modrudal á ... Kyrkian á allan
Gestrejdarhálz vestur ad Þrijvordu. Siö Kapla göngu (og taka ei undann
folölld) ijfir umm Jökulzá. ... Var þetta j fijrstu Visitatione er Biskup Stefan
rejd um Austfijrdinga fiórdung. Medkiennir profasturinn Sr. Olafur Einarsson
á Kyrkiubæ ad hann hafi latid skrifa þennan Máldaga Mödrudalz Kyrkiu
ordriett efter þuj sem hann hafdi adur skrifad ur maldagaBokum Skalholltz
dómkyrkiu fyrir tuttugu og Sex árum. 104

Í vísitasíu Möðrudalskirkju frá árinu 1677 stendur eftirfarandi:
Þann 17 Augustj var visiterud Beatæ Mariæ et Sanctj Petri Apostolj Kyrkia
ad Modrudal a Fiallj. Hun á efter Máldögum ... Kyrkiann á allann
gestreidarhálz austur ad Þrijvördu, 7 kapla göngu (og taka ei undann folölld)
yfer um Jökulzá, Hactenus Biskups Stephanz máldagi. 105

Vísitasía Möðrudals árið 1706 er byggð á vísitasíunni frá 1677:
Anno 1706. Þann 14 Augusti visiteradi Biskupen Magst. Jon Thorkelsson
Widalin Kirkiuna ad Mödrudal a Fialle, ... J Visitatiu Mag. Brinjólfs Anni
1648 Stendur so, ad frammvisadur hafe vered utskrifadur Maldæge,
handskriftadur af Sr. Olafe Einarssyne profaste Anno 1624, 30 Augusti, hvar
so Stande, ad Mariu Kirkia og Hins H. Peturs Apostula i Mödrudal eige …
Item ad Kirkian eige allan Gestreidarháls vestur ad þrivördum Siö Kapla
gaungu (og taka ej undan folöld) yferum Jökulsá. Af þessari Visitatiu er ad
Siá ad Máldagin hafe vered Stephans Biskups, enn ej liggur Hann nu á
Kirkiunne, og ej seigest Presturin Hann medteked hafa, er og óglögt ad siá af
Visitatiu M. Þordar Anni 1677, hvert hann hafe þá til vered eda ej, seiger
Presturin, ad nu sie bygt Kot i Peturs tungu sem kallest Sturluflötur, og nu sie
eignad Skridu Klaustre; ej helldur er Hrossabeiten brukud fyrer vestan
Jökulsá. 106

Á manntalsþingi á Skútustöðum 10. maí 1800 óskaði Jón Þorsteinsson, fyrir
hönd föður síns, Þorsteins Jónssonar forpagtara, vitnisburðar nálægra þingmanna um
hvort þeir vissu til þess að umráðendur eða ábúendur Möðrudals á Fjalli hafi notað sér
101
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vetrar- eða sumargöngu á Mývatnsfjöllum, eða svokölluðum Austurfjöllum.
Þingmenn, einkum Jón Einarsson í Reykjahlíð, Jón Þorgrímsson á Gautlöndum,
Sigmundur Árnason í Vindbelg og Marteinn Þorgrímsson í Garði, svöruðu því til að
þeir hefðu aldrei á ævi sinni heyrt eða vitað til þess og það sama staðfesti Halldór
Magnússon á Ytri-Neslöndum sem bjó á Möðrudal í fjórtán ár fyrir um tuttugu
árum. 107
Samin var lögfesta fyrir jörðina Möðrudal þann 9. maí 1844:
Þad giörum vid undirskrifadir hérmed vitanlegt ad vid eptir Laganna
Fyrirmælum lögfestum hér i dag okkar Födrleifd og rétta Eign Jördina
Modrudal á Fjalli innan Jökuldals og Hlidar Hrepps i Nordurmúla Sýslu;
Lögfestum vid allt sem tédri Jördu Mödrudal fylgt hefr og fylgia á ad réttu og
fornu lagi, bædi Tödr og Eingiar, grítt og ógrítt, Vötn og Veidistödr og öll þau
Herlegheit sem nefndri Jördu á ad fylgia til þeirra ummerkia sem til er vísad i
Máldaga Herra Stepháns Biskups af 1493 og fleyri Biskupanna Visitatiu<r>
sanna og samhlióda eru, ad Mödrudalsstad tilheyri … Hesta gaungu á
Mivatnsfiöllum og hálfar Herdabreidstúngur. 108

Undir lögfestuna skrifuðu Sigurður og Methúsalem Jónssynir. Hún var
þinglesin þann 11. maí 1844.
Þann 20. mars 1884 var lagt fram landamerkjabréf fyrir Möðrudal með
hjáleigunum Lóni [Rangárlóni], Gestreiðarstöðum og Fögrukinn. Það var undirritað af
Stefáni Einarssyni í Möðrudal. Þar segir m.a.:
Einnig á Möðrudalur átta hrossa göngu á „Austurfjöllum” vestan Jökulsár og
hálfar „Herðabreiðar-tungur”. 109

Ódagsett landamerkjabréf fyrir Möðrudal var þinglesið 25. júlí 1923: Þar segir
m.a.:
Ítök í annarra löndum: Á Mývatnsöræfum [fyrir ofan línu] 4 hrossa ganga á
vetrum og vori og egg og viðartekja í Grafarlöndum og
Herðubreiðarlindum. 110

Jón A. Stefánsson í Möðrudal skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af bændum þar í nágrenni og Einari Friðrikssyni og Jóni Einarssyni fyrir
Reykjahlíð.
5.4

Krepputunga

Krepputunga milli Jökulsár og Kreppu. Hér að framan hafa verið raktar heimildir um
Reykjahlíð og skal þá tekið til við Brú. Loks verða raktar heimildir sem lúta
sérstaklega að Krepputungu.
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Brúar sést fyrst getið í máldaga Möðrudalskirkju frá árinu 1493. Þar segir að
Brú eigi kirkjusókn að Möðrudal. 111
Brú er nefnd í sölubréfi frá 16. nóvember 1500. Þar er dýrleikinn sagður 20
hundruð með öllum gögnum og gæðum jarðarinnar. 112
Í vitnisburði um landamerki Möðrudals 1532 er talað um Brúarveg, sem
landamerki, en ekki er afgerandi, hvort um merki móti Brú sé að ræða. 113
Ágreiningur um Brú kom fyrir dóm árið 1544 en þar er ekkert minnst á mörk
eða landstærð. 114
Páll Melsteð sýslumaður mætti að Brú á Jökuldal 24. ágúst 1824 að beiðni
eigandans Guðmundar Einarssonar til þess að framkvæma skoðunar- og virðingargerð
í þeim tilgangi að lækka jarðardýrleikann vegna mikils skaða sem jörðin hefði beðið
af sandfoki og öðrum áföllum. Viðstaddir voru, auk fjögurra skoðunarmanna,
Gunnlaugur Þorkelsson á Eiríksstöðum fyrir hönd Eiríks Eiríkssonar hreppstjóra
vegna fátækrasjóðs. Viðkomandi sóknarprestur gat ekki mætt en sýslumaður kvaðst
sjá um að afla samþykkis hans. Guðmundur eigandi Brúar samþykkti að sýslumaður
stýrði gerðinni þó svo að hann væri ekki hlutlaus sökum konungstíunda. Því næst var
riðið á landið og þá kom í ljós:
… Loksins er af Afrettum þeim, er Brú tilheyra, og Brúardalir nefnast, aftekin
fullur þridiúngur, vegna þess, að Vatnsfall nokkurt, ad nafni Saudá
[Upphaflega hefur verið skrifað, Kringilsá], er, vegna Jökulhlaupa, aldeilis
ófært ordid bæde Mönnum og Sképnum, og öll Öræfe þau, sem þar eru fyrir
framan, eru því Jördunni töpud og ad eingu Gagni.115

Brú var metin á 20 hundruð samkvæmt jarðamatinu 1804. Jörðin hafði „afrétt“
sem metinn var á 88 álnir. Þar var álftafjaðratekja, metin á 66 álnir. Hægt var að taka
fimm hesta á útigang. 116
Í jarðamatinu 1849 stendur eftirfarandi um jörðina Brú:
.... útheyskapur talsverdur enn lángsóktur ... afrétt á jördinn fyrir sjálfa sig,
og má ljá hann öðrum 2ur eda 3ur mönnum. - Hestagánga á vetrum í Arnardal
er betri enn á ödrum jördum í þessu bigdarlagi; ... 117

Landamerkjaskrá Brúarlands var undirrituð þann 4. júlí 1890. Hún var
þinglesin þann 6. júní 1894:
Landamerki milli Brúar og Eiríksstaða, Hákonarstaða og Möðrudals.
Eptir garði þeim, er liggur úr Jökulsá utan við svokallaða „Orustustaði“,
sjónhending í fremstu Hnefilöxl; þaðan í svokallaðann Stóralæk, er fellur í
111
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Þverárvatn, og allt land vestan vatna, út í sel sem stendur í svo kölluðum
Skalladal; þaðan beina leið í Rúnastein á Urðarhlíð, sjónhending í hestleið á
Þríhyrningsfjallgarði. Allan Arnardal átölulaust, allt land Jökulsár á milli.118

Eiríkur Guðmundsson (Brú) skrifaði undir skrána. Einnig skrifuðu undir: Einar
Eiríksson (Eiríksstöðum), S. Magnússon (sennilega frá Hákonarstöðum), Eiríkur
Einarsson (líklega á Eiríksstöðum) og St. Einarsson (Möðrudal). 119
Þann 14. október 1921 var útbúið landamerkjabréf fyrir jörðina Brú. Því var
þinglýst 27. júlí 1922:
Eftir grafning þeim, er fellur í Jökulsá utan við Orustustaði, sjónhending í
fremstu Hnefilsöxl, þaðan í Merkilæk, sem fellur í mitt Þverárvatn
sunnanvert, alt land vestan vatns út í Svínabúðalæk, sem ræður þaðan neðan
frá Kílum upp á ölduna neðan við Gyltuteig, þaðan í lágan mel utan við
Fiskidalshálsinn, þaðan beina línu í ysta þríhyrninginn. Þaðan beina línu í
Arnardalsárós við Jökulsá á Fjöllum og alt land Jökulsáa á milli. 120

Undir landamerkjabréfið skrifaði Eyjólfur Marteinsson. Það var samþykkt af
Einari Eiríkssyni á Eiríksstöðum, Guðjóni Gíslasyni í Heiðarseli og Jóni A.
Stefánssyni í Möðrudal.
Í fasteignamati N.-Múlasýslu 1916-1918 stendur að Brú fylgi stórt og víðlent
afréttarland en það gefi ekki af sér neinar sérstakar tekjur og silungsveiði geti verið
nokkur í heiðarvötnum en hafi ekki verið stunduð um langan tíma vegna fjarlægðar og
annarra erfiðleika. Þá segir að í Arnardal gangi hross oft úti mikinn hluta vetrar og
meðal jarðargæða er talin óbrigðul hrossaganga í Arnardal framan af vetri. Meðal
ókosta er nefnt að heiðarbýlin Laugarvellir, Grunnavatn og Heiðarsel eigi
hrossagöngu í Arnardal fyrir 4 hesta hvert. 121
Fram kemur í fasteignarmati Brúar frá 1930-1932 að „afréttarland“ sé mjög
víðlent og ágætlega kjarngott en fjallgöngur, erfiðar. Hvorki er keyptur né seldur
upprekstur. Uppkast að fasteignamati Brúar frá 1930-1932 sem gert var af
ábúandanum er í stórum dráttum samhljóða. Þó kemur þar fram í 11. tölulið um
byggingarefni að meltekja sé í Arnardal langt í burtu. Einnig er spurningu um hvort
aðrar jarðir eigi ítök í landið svarað þannig að Laugarvalladalur hafi verið seldur úr
landi jarðarinnar og að þrjár jarðir eigi tólf hesta göngu á Arnardal. 122
Sveitir og jarðir í Múlaþingi lýsa jörðinni Brú svo:
B er efsti bær á Jökuldal og jörðin talin önnur hin stærsta á landinu. Hún nær
suður til Brúarjökuls, vestur að Jökulsá á Fjöllum, norður að ósi Arnardalsár
og þaðan sjónhending að mestu sa. í Þverárvatn. Í Jökulsá á Brú koma mörk
við læk gegnt Arnarbæli og fylgja þaðan Jökulsá suður til jökla. ... Áður náði
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Brúarland mun lengra norður: Frá Skollavík við Ánavatn nokkurn veginn
beina stefnu á mitt Ferjufjall vestan Jökulsár á Fjöllum. Heiðarbýlin Heiðarsel
við Poll sunnan Ánavatns og Grunnavatn nokkru norðar voru seld undan
jörðinni snemma á þessari öld, og stórt svæði vestan fjallgarða hvarf til
Möðrudals, en ókunnugt hvenær og hvers vegna. 123
Helstu hlunnindi í landi B eru: Silungsveiði í Þverár-, Þríhyrnings- og
Gæsavatni og Kreppulóni, ... vikurtaka var mikil um skeið (um 1940-60)
aðallega í Arnardal ... hreindýr eru um allar trissur, og lengi voru aðalstöðvar
þeirra í Kringilsárrana, gæsa- og álftavarp víða.124

Árbók Þingeyinga 1965 birti grein eftir Jóhann Skaptason sýslumann, sem
nefnist „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“ og tekin var saman að tilmælum Landmælinga
Íslands. Þar heldur hann því fram, að mörk Suður-Þingeyjarsýslu og NorðurMúlasýslu eigi að vera um Kreppu. Verður hér á eftir tekin upp umfjöllun Jóhanns um
Krepputungu, þótt heimildir hans fyrir því, sem hann heldur fram um sýslumörk, séu
mjög takmarkaðar:
Mörkin milli Suður-Þingeyjarsýslu og Norður-Múlasýslu eru að mínu áliti
ekki rétt tilfærð á kortinu [„Herforingjaráðskortinu“], eftir að kemur suður að
Kreppu. Ég álít, að Krepputunga öll tilheyri Suður-Þingeyjarsýslu. Merkin
eiga því, að mínu áliti, að vera með Kreppu.
Þessi misskilningur, sem fram kemur á kortinu, er til orðinn eftir að Kreppa
hlaut sérstakt nafn, en það er tiltölulega nýskeð, eða líklega snemma á 19. öld.
Þó er mér ekki fullkunnugt um það.
Kreppa er aðeins ein af upptakakvíslum Jökulsár, en þó önnur aðalkvíslin.
Eftir að hún hlaut sérstakt nafn, var fremur farið að kalla hina aðalkvíslina
Jökulsá.
Austurmörk sýslunnar hafa að jafnaði verið talin við Jökulsá ofan við
Dettifoss. En þá var átt við ána, þar sem hún rann í einum farvegi, en auðvitið
[svo] engin afstaða tekin til merkjanna inni á lítt kunnum öræfum, þar sem
meginfljótið myndaðist af mörgum kvíslum.
Hinsvegar mun mér óhætt að fullyrða, að Kverkfjöll og Krepputunga hafa frá
fornu fari verið talin hér um slóðir með þingeyskum öræfum, bæði af
almenningi og fræðimönnum, þótt punktalínan á landabréfinu hafi á seinni
árum ruglað suma í ríminu.
Þorvaldur Thoroddsen telur Kverkfjöll, Kreppuhrygg og Hvannalindir með
þingeyskum stöðum í 4. bindi ferðabókar sinnar, bls. 149. Í 1. bindi
ferðabókarinnar lýsir hann ferð sinni um sömu staði með þingeyskum
öræfum, Ódáðahrauni. Sama gerir Ólafur Jónsson í hinu mikla riti sínu
Ódáðahrauni. Og „landaleitarmennirnir“ þingeysku, sem ferðuðust um
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þingeysku öræfin í hagaleit árið 1880, fóru alla leið austur að Kreppu.
Hinsvegar mun ekki hafa hvarflað að þeim að fara austur fyrir Kreppu, því
austan hennar var vafalaust land Norðmýlinga.
Ferðir í Krepputungu munu yfirleitt fremur hafa verið farnar vestan yfir
Jökulsá heldur en austan yfir Kreppu, því að vesturkvíslarnar þóttu að jafnaði
árennilegri en Kreppa.
Þegar hinn kunni kvikmyndatökumaður Edvarð Sigurgeirsson bauð SuðurÞingeyjarsýslu til kaups kvikmyndir frá þingeyskum öræfum, var þar á meðal
kvikmynd frá Hvannalindum og Kverkfjöllum.
Það mun fremur sjaldgæft, að fé fari í Krepputungu, en þó eru þess nokkur
dæmi. Sjálfsagt hefir það oftast orðið þar úti, en þegar við það hefir orðið
vart, hefir þótt nauðsynlegt að bjarga því, en enginn talið sér skylt að senda í
göngur þangað. Stundum mun því hafa verið bjargað frá Möðrudal en
stundum vestanyfir, og svo var það á s.l. hausti [skrifað 21. nóvember 1965]
að menn frá Akureyri og úr Mývatnssveit björguðu því á báti vesturyfir, þótt
Mývetningar telji sér það óskylt. Krepputunga mun aldrei hafa verið talin
með afréttum, sem skylt væri að ganga.
Ég held, að það sé óumdeilt, að Suður-Þingeyjarsýsla nái austur til
Hákverkfjalla. Ef ekki þykir rétt að setja mörkin alla leið austur í Kreppu við
jökul, kynni að mega leggja þau um Kverkfjallarana, Lindaá og Kreppu.
Mætti þá ætla, að framvegis hvíldi á báðum sýslum skylda til að bjarga fé úr
Krepputungu, en líklega vilja báðar sýslur vera lausar við þá skyldu. 125

Í bréfi sýslumanns Norður-Múlasýslu, 23. janúar 1970, f.h.
náttúruverndarnefndar sýslunnar til Náttúruverndarráðs er lagt til að Hvannalindir í
Krepputungu verði friðlýstar, eða allt gróið land í grennd við lindirnar, fyrir
bifreiðaumferð og mannvirkjagerð. Landsvæðið er þar sagt tilheyra Brúaröræfum og
að ekki virðist standa á samþykki Brúarbónda til verndunar svæðisins.126 Var
friðlýsingin samþykkt af Náttúruverndarráði 3. febrúar s.á. 127 Brúarbóndi lýsti því
yfir, 24. júlí 1972, að hann teldi Hvannalindir innan merkja jarðar sinnar, en hann
væri samþykkur friðlýsingu þeirra. 128
5.5

Vogar

Voga er nokkrum sinnum getið í Íslensku fornbréfasafni, en hvergi minnst á mörk. Er
þar fyrst að nefna máldaga Reykjahlíðar í máldögum Auðunar rauða árið 1318, en þar
er getið bónda í Vogum, Voga-Bjarnar. 129
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Makaskipti voru gerð á hálfum Leyningi í Eyjafirði og jörðinni í Vogum við
Mývötn, 13. september 1437 og voru Vogar seldir:
med ollum þeim gaugnum oc gædum er greindri yordu fylger oc fylgth hefer
ath fornu oc nyiu. 130

Vogar með öllum gögnum og gæðum, er fylgt höfðu að fornu og nýju voru
látnir í makaskiptum fyrir Ystuvík í Laufásþingum og 30 hndr. í fljótgildum
peningum, 15. júní 1477 (27. mars 1478). 131
Hálfir Vogar ásamt ýmsum öðrum jarðahelmingum í Þingeyjarsýslu voru
látnir í makaskiptum fyrir jarðir í Eyjafirði 18. apríl 1504. 132
Þorsteinn Finnbogason seldi jarðir í Eyjafirði en fékk á móti jarðir í
Þingeyjarsýslu með öllum þeim gögnum og gæðum er greindum jörðum fylgdu og
fylgt höfðu að fornu og nýju, þar á meðal Voga, 23. maí 1514. 133
Þorsteinn Finnbogason gaf Nikulási syni sínum til kvonarmundar ýmsar jarðir
í Þingeyjarsýslu, þar á meðal Reykjahlíð, 30 hndr., og Voga, 30 hndr., 30. september
1548. 134
Í máldaga Reykjahlíðarkirkju árið 1573 segir um landamerki Reykjahlíðar og
Voga:
milli voga oc hlijdar Landamerki vr ytre Smara lag oc suijna vogur/ vogar
eiga lútent wt vndir þreyngsl skilur þar landa merki hlijdar og voga: 135

Þessi merkjalýsing eða sambærileg er endurtekin í prófastsvísitasíu í
Reykjahlíð árið 1735 og biskupsvísitasíum 1760 og 1828. 136
Jón Þórarinsson lögfesti ábýlisjörð sína Voga 7. júní 1755 til eftirfarandi
takmarka:
Ad Sunnannverdu J gard þann, er geingur uppeffter, frä Sunnannverdum
Hraunvoge, austur til Merkekletta, þadann J Hverfellsnibbu ena Sidre, þadann
riettsÿnis J ofannverdt Tóuhollt, þadann J Jardfallid fÿrir Vestann
Flataskógarönd, þadann og framm J þreingsle, móts vid Grænavatnzland.
Þadann riettsÿnis til austurs, giegnt Sunnannverdu Burfelle, og so riettsÿnis,
frä Nordannverdu Búrfelle, til Nordurs, giegnt Sidre Nämakollu, og þadann til
Vesturs, effter sem Vördurnar hallda, Sem Standa J Hrauninu, ofanneffter, J
gard þann sem geingur Vestur ad [yfirstrikað: J; ad, ofan línu] Smäraläg hinne
Nirdre, og framm ad Kälfstiörn, og þadann Vestur J Mÿvatn. 137
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Hann bannaði öllum að nota ofangreint land án síns leyfis. Lögfestan skyldi
gilda venjulegt lagatermin, eða ákveðin tíma samkvæmt lögum (12 mánuði), og var
hún lesin upp og uppáskrifuð á manntalsþingi á Skútustöðum 5. júní 1755 af Jóni
Benediktssyni sýslumanni.
Í lögfestu Einars Jónssonar fyrir Reykjahlíð frá 5. júní 1758 er komið inn á
landamerki við Voga, en þar er lögfestan samhljóða áðurnefndum máldaga 1573 og
vísitasíunum 1735, 1760 og 1828. 138
Lögfesta þessi var lesin upp samdægurs á manntalsþingi á Skútustöðum og svo
aftur á sama stað 16. apríl 1762, 16. maí 1764, 7. maí 1766, 15. júní 1767, 19. júní
1769 en þar er sérstaklega tekið fram að enginn hafi mótmælt og 30. apríl 1774. Tveir
menn votta að afritið sé samhljóða frumritinu á manntalsþingi á Skútustöðum 18. maí
1833.
Lögfesta Voga var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 6. maí 1799.
Inntaks hennar er ekki getið en fram kemur að enginn hafi mótmælt henni. 139 Sama
gildir um lögfestu árið 1809. 140
Vogar fá þessa umsögn í lýsingu Skútustaðaþinga, óársettri en væntanlega frá
því um 1840:
Vogar, 30 hundruð, landlítil heima um sig en hefur það æði mikið í
fjarlægð. 141

Vogabændur létu þinglýsa svonefndu „Ludendarlandi“ (Lúdentarlandi) á
manntalsþingi á Skútustöðum 12. júní 1857. Pétur Jónsson bóndi í Reykjahlíð
mótmælti lögfestunni að því leyti sem hún helgaði Vogum landið milli Hvannfells og
Búrfells. 142
Landamerkjabréf fyrir Voga var útbúið 26. maí 1890 og þinglesið 13. júní
sama ár:
Að sunnan móti Geiteyarströnd ræður garður sá, er liggur til austurs frá
sunnanverðum Hraunvogi, þaðan austur beina stefnu í norður enda
Strandarholts, uppí lág þá, er liggur suður holtið og úr láginni austur í
vegaborg (merkt með vörðu) sem liggur í Lúdentarborgum; en borgir þær
ráða svo merkjum til suðurs móti Kalfastrandar- og Garðslandi, þaðan
réttsýnis til austurs gegnt sunnan verðu Búrfelli móts við Grænavatns land, og
ræður svo Búrfell til norðurs og Skessubali að Þrengslum þeim sem eru
norðan undir honum, Þaðan réttsýnis til vesturs í Námukollu hina syðri (á
Námufjalli) þaðan til vesturs eftir vörðunum, niður eftir hrauninu í Smáralág
hina nyrðri, ræður svo lágin í Kálfstjörn, ur tjörninni í Mývatn ræður
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Svínavogur merkjum. Að norðan og austan liggur land jarðarinnar
Reykjahlíðar. … 143

Guðni Ásmundsson eigandi Voga skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Sigurði Tómassyni, eiganda Kálfastrandar; Árna Jónssyni, eiganda
Garðs; Sigurgeiri Péturssyni, eiganda Reykjahlíðar, og Jóhannesi Sigurðssyni og
Þorsteini Þorsteinssyni, en þeir tveir áttu Geiteyjarströnd.
Landamerkjaskrá milli Voga og Geiteyjarstrandar var útbúin í nóvember 1964
og þinglesin 1965. Þar kemur eftirfarandi fram:
Upp frá sunnanverðum Hraunvogi lá áður grjótgarður og var merkisgarður, en
er nú lagður niður sem slíkur. Í hans stað hafa landeigendur sett þar vírnetsgirðingu, og er hún viðurkennd að vera markalína á milli þessara jarða.
Girðingin liggur til austurs eftir hraunbrunanum og nær nærfellt að
þjóðveginum en þar myndast girðingarhorn og liggur þaðan girðing til
norðurs og er óviðkomandi landamerkjum.
Frá nýnefndu girðingarhorni framlengist línan til austurs og er bein allt til
Yztu-Nibbu í Strandarholti. Þar skal setja glöggt merki, helst galvæniseraða
járnpípu, og ganga vel frá.
Frá Yztu-Nibbu liggur línan beint í Vegaborg, norðan vegarins upp í Lúdent.
Ofan í topp Vegaborgar skal reka samskonar merki og í Yztu-Nibbu og ganga
vel frá. 144

Eigendur Voga; þau Sigfús Hallgrímsson, Guðfinna Stefánsdóttir, Hinrik
Sigfússon, Stefán Sigfússon, Þorlákur Jónasson og Kristján Þórhallsson, skrifuðu
undir landamerkjabréfið. Það gerðu einnig eigendur Strandar; þau Sigurður
Jóhannesson, Jón Jóhannesson, Jóhannes Jóhannsson, Helgi Þorsteinsson, Ágúst
Sigurgeirsson og Þorsteinn Þorsteinsson.
Athugasemd var gerð við landamerkjaskrána milli Voga og Geiteyjarstrandar
þann 30. júlí 1965. Hún var móttekin af yfirvöldum þann 24. september sama ár svo
hægt væri að þinglýsa henni á manntalsþingi Skútustaðahrepps 1965. Þar kemur m.a.
fram:
Undirritaðir eigendur Voga telja þinglesnar Landamerkjaskrár frá 1885 og
1890 milli Voga og Geiteyjarstrandar í fullu gildi.
Sigfús Hallgrímsson bjó til Landamerkjaskrá milli áðurgreindra jarða 1964
[ártal ofan línu]og fékk hana innritaða í Landamerkjabók Þingeyjarsýslu árið
1965 og þinglesna án okkar samþykkis.
Úr þessari Landamerkjaskrá fellir hann niður „Lágina“ sem afmarkar
Strandarholt að austan, og trúlega að norðan líka, þetta er glöggt og að því er
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virðist þíðingarmikið örnefni í gildandi Landamerkjaskrám jarðanna, og því
útilokað að fella það niður nema samþykki allra aðila komi til. 145

Undir bréfið skrifa Hallgrímur og Einar Þórhallssynir.
Eigendur og ábúendur í Vogum og Reykjahlíð sömdu um landamerki jarðanna
árið 1982, sjá Reykjahlíð, en þar segir:
Úr Námukollu hinni syðri á Námufjalli í vestur í vörðu á Geitakofabjargi,
þaðan í Smáralág hina nyðri.
Að öðru leyti ræður merkjalýsing Voga frá 26. maí 1890. 146

Væntanlega á eftirfarandi umsögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns við Vogajörðina sjálfa, en ekki Mývatnsöræfi:
Hestagánga í meðallagi á fjallinu. 147

Sjálfseignarjörðin Vogar er sögð á 30 hundruð í jarðamatinu 1804. Henni
fylgir kjarrskógur til eigin nota. Í matinu kemur einnig fram að fóður og beit geti oft
verið skaðleg húsdýrum, sér í lagi fé.148
Voga er getið í jarðamatinu 1849-1850:
Vogar Bóndaeign talin nú 30 hndr. ... helstu kostir eru: ... vetrarbeit fyrir fátt
fé og fá hross; litlar skógleifar til heimilis brúkunar; land i fjarlægð er nota
má haust og vor fyrir géldfé; ... Ókostir eru ... vond fjenaðargeymsla, sótt á
fje, örðug og laung selför sem kaupa þarf af Reykjahlíðar manni, ... 149

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Voga hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Voga eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými mikið og kjarnaland. Gripahagar mjög góðir á sumrin.
Sauðfjárbeit góð sumar og vetur og mjög skjólsamt. Fjárgeymsla erfið. Er féð
opt látið ganga í afrétt framan af vetri. ... Jörðin á afrétt, sem tekið er í fé auk
heimafjár. 150

Um Voga segir Jón Sigurðsson í Yztafelli:
Vogar eiga land austur til fjalla. Þar er kjarr og mellönd og landgæði, og
geyma Vogamenn þar oft fé og haust. . 151

Af hálfu Vogamanna hafa verið lögð fram nokkur gögn um landsnytjar,
einkanlega heyskap (lauftekju) og melskurð á Flataskógarrönd (Laufrönd) og í Lúdent
um aldamótin 1900 og fram undir miðja 20. öld. 152 Sömuleiðis hafa verið lögð fram
skjöl, þar sem Landgræðsla ríkisins semur við eigendur Voga, og stundum fleiri aðila,
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varðandi friðun lands til uppgræðslu, og einnig afhendingu lands aftur, þar sem
Landgræðslan taldi verki sínu lokið. 153
Árið 1971, 25. mars og 4. maí, var gerður samningur milli eigenda Voga og
íslenska ríkisins um jarðhitaréttindi á tilteknu svæði í landi Voga. Er hér um að ræða
landsvæði umhverfis Námafjall, sbr. uppdrátt sem fylgdi. 154
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið að Vogum frá
því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir gerð
landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið veðsett.
5.6

Grænavatn

Landnáma segir Grænavatn jörð landnámsmannsins Þorkels háva. 155
Næst sést Grænavatns getið þegar jörðin Hrakströnd (Sveinsströnd) var keypt
með því þriggja kúa fóðri, sem keypt var í Grænavatnslandi yfir um Kráká, 11. maí
1447. 156
Grænavatnseigendur töldu sig eiga land austur að Hafragjá og austur undir
Herðubreið og þar með Heilagsdal og Fremrináma. Lýstu Reykjahlíðarmenn rétti
sínum þar og fengu dæmda dóma upp úr 1500. Sjá Reykjahlíð. Síðan urðu um það
miklar deilur á síðari hluta 16. aldar. Var gefinn vitnisburður um lýsingu
Grænavatnseiganda á framgangi Þorsteins Finnbogasonar í Reykjahlíð og Vigfúsar og
Nikulásar sona hans, m.a. varðandi Fremrinámur og ómerkinga fyrir austan fjallgarða,
milli Eilífsvatna og Bræðraklifs, 2. maí 1562:
Yferlysti hann fyrir oss at hann hefdi Grænavatn optsinis logfest medan
Þorsteirn lifdi og þar med fremre nama. og hefdi hann og hans syner haft samt
vijsvitandi. Opt sagdist hann laga bedist hafa a fremre namum og annari
landareign Grænavatz af Ara Jonssyni logmanni og eigi feingid hafa. Sagdi
hann Þorsteirn Fimbogason hefdi stefnt Magnusi Palssyni omaga fiar sins
fyrir Brennisteininn j fremre namum. hier med sagdi hann ad lyst hefdi fyrer
sier Jon liotur Magnusson og Halldor Sigmundsson þeir sem vm oræfin soru.
at þeir hefdo alldre annat suarit. enn þad Hlijdar kyrkiu hefdi verid eignader
aller omerkingar fyrer austan fiallgarda j mille Jlijfsvatna og Brædraklifs. þeir
sem mædur helgudu sier eij. enn eij vissu þeir huort kirkian ætti edur eij. 157

Samþykkt voru kaup á Grænavatni 2. maí 1562 og landamerkjum milli þess og
annarra jarða lýst þannig:
fyrir utan riede Grænauatzos. og vestur i þa tiorn sem þar geingur a milli. og i
gard þann er vestur ur tiornini geingur. og þadan rettsynis vr gards endanum
og vestur í Kraká: En landamerki rada austur vr Grænalækiarosi. og i grof þa
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sem geingur aústur epter hraúnum þeim er liggja fyrir sunnan jördina Gard.
þaðan rett vr grofinni j Gard þann sem geingur fyrer ofan gard sudur í
vogsbotn: þann er liggur vid Grænalækiarnaust: þadan austur i gard þann er
skilur lond i milli Briamsnes og Grænavatz: og ur þeir gardi austur í sýdri
Burfellskord. þadan og austur í Hafragia. rædur þa giain og fram at
Brædraklife og þadan sudaustur únder Herdibreid og allan Heilagsdal. Rett vr
Herdibreid og vestur i Sudurarbotna. Rædur Sudurá í Liosbleiksbýttu. þar
með alla Kieralæki ofan ad Storafossi. og allt land jtolulaust fyrir austan
Kraka og vt i motz vid fýr greind landamerki. er fyrer vtan og aústan ofan
ganga í Kraka. fra skildú eingiataki við Langhollt. og Balldursheimi hefur til
heýrt. og þriggja kúa fodri fra Hrakstrond i Grænauatz eing. Sagði hann
Grænauatn eiga gielldfiarrekstur a Hlidar auræfi. …158

Dómur fell um kaupbréf fyrir Grænavatni 6. maí 1562 og landamerkjum lýst
með líkum hætti og í kaupsamningnum 2. maí:
sem Kolbeirn (Arngrímsson) tilskillde. einkade og änafnade Magnuse
Jonssyne i þeirra kaupbrefe ...: fyrer utann framm i Grenavatnsös. og vestur i
þä tiòrn. sem þar geingur i mille. og i gard þann vestur ür tiòrnenne geingur.
og þadann riettsynis ür gards Endanum. og vestur i Kräkä. enn landamerke
räda austur ur Grenalækiaröse. og i gröf þä. sem geingur austur effter
hraunum þeim. sem liggia fyrer sunnann Gard. og þadann i gard þann sem
geingur riettsynis ut i vogsbotninn hiä Grenavatnsnauste. þadann og austur i
gard þann. sem skilur land mille Briamsness og Grenavatns. þadann riettsynis
ür þeim garde og ustur i Burfellsskòrd hin sidre. þadann og austur i Hafragiä.
rædur þä. giäinn og framm ad Brædraklife. og þadann og austur under
Herdebreid. og allann Heilagsdal. riett ur Herdebreid til vesturs. og so üt i
Sudurärbotna. rædur þä Sudurä. i Liosbleiksbittu. þar med alla Kieralæke
ofann ad Störafosse. og allt land jtòlulaust. fyrir austann Kräkälæke. og ütj
möts vid fyrgreind landamerke. Enn fyrer utann og austann. ofann i Kräkaa.
... þar med Grenavatn ætte gielldfiärrekstur ä Hlijdar òræfe. (Töldu
dómsmenn landamerkin rétt). 159

Síðan var gefinn vitnisburður, 30. ágúst 1562, um að Kolbeinn Arngrímsson
kvittaði Magnús Jónsson fyrir andvirði Grænavatns og handfesti honum þann eið að
sverja nær Magnús vildi, að hann vissi ei betur en Grænavatn ætti alla þá landareign,
ummerki og ítölur sem Kolbeinn hefði til greint, einkað og ánafnað Magnúsi og stóð í
þeirra kaupbréfi. Einnig að Kolbeinn hefði lýst, að Þorsteinn Finnbogason hefði með
engum lögum sótt af sér Fremrináma. Ungum og nær ómaga hefðu gamlir menn sagt
honum, að Kolbeinn Þorgrímsson, afi hans, hefði haft, haldið og sér eignað og
jörðinni Grænavatni alla Fremrináma og enginn talað upp á nema Þorsteinn
Finnbogason. Kolbeinn Þorgrímsson hefði flutt brennistein úr Fremrinámum til
158
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Straums og Flateyjar. Nefndir tveir menn sem hefðu boðið Finnboga lögmanni að
sverja þess eið en eigi fengið. 160
Enn voru gefnir vitnisburðir í þessu máli: Fyrst að Kolbeinn Arngrímsson
hefði svarið bókareið um lýsingu sína á landareign og ítölum Grænavatns, 18.
september 1562. 161 Síðan um varnaðarorð Magnúsar Jónssonar við Kolbein
Arngrímsson og að Kolbeinn hafi staðið fast við fyrri orð sín, þ.e. eið og lýsingu, 14.
júlí 1563. 162
Dómur féll um Grænavatn 7. ágúst 1565. Nichil skrifari hafði ákært
kóngsdómsins vegna um jörðina Grænavatn, sem Kolbeinn Arngrímsson hefði átt.
Lesinn var upp dómur Páls Stígssonar þar sem peningar Kolbeins voru dæmdir á
konungs náð og einnig meðkenningarskjal Kolbeins þar sem hann játaði að vera
flæktur í sifjaspellamál áður en hann seldi Magnúsi Jónssyni Grænavatn. Var Magnús
Jónsson dæmdur til þess að koma til næsta Öxarárþings til svara við höfuðsmann um
Grænavatn og beggja lögmanna og lögréttunnar dóm.163
Um sama leyti, 22. september 1565, var Grænavatn reiknað 30 hundruð í
fjórðungsgjöf í kaupmála. 164
Á alþingi 1596 var tekið fyrir mál sem höfuðsmaðurinn Brosterup Gedde
beiddist dóms á varðandi jörðina Grænavatn. Nikulás Björnsson, umboðsmaður
höfuðsmanns, bar fram vitnisburðarbréf þar sem greint var frá því að Kolbeinn
Arngrímsson hefði játað á sig að hann væri brotlegur og að hann hefði beðið sér
náðar. Aðrir dómar, eiðar og úrskurðir komu fram á móti því sem þóttu hrinda þessum
vitnisburði fullkomlega og var hann því dæmt að hann skyldi ekkert afl hafa. 165
Að beiðni Björns Gíslasonar var bréfaður að Skarði á Skarðsströnd
vitnisburður Jóns Þórðarsonar, 28. febrúar 1675, um landamerki Grænavatns. Að hans
sögn voru landamerkin svohljóðandi:
Fyrst fÿrer vtann framm J Grænavatnz ós, og vestur J þá Tiörn, Sem þar
geingur á millj, og J gard þann vestur vr tiörnenne geingur, þadann riettSÿniss
vr enda þess gardz og vestur J Kráká. Enn fÿrer Austann framm, Rada
Landamerke vr Sama Grænavatnz edur Grænalækiarós, og J Gróf þá, sem
geingur Austur og Vt effter Hraununumm fÿrer Sunnann Jördena Gard skamt
fra Túnenu, og þadann i gard þann Sem riettSÿniss geingur vt j Vogzendann,
edur (Sem kallad er) Vogklettenn Hia Grænavatnz Nauste, þadann Austur J
þann gard, sem skilur Land millumm Grænavatnz og Briánzness, þadann
riettsÿniss vr þeim garde Austur j Búrfellz Skörd, þadann Austur J Hafragiá,
Rædur So hin Sama giá framm ad Brædrakliffe, og allt Austur vnder
Herdebreÿd. á mótz vid KÿrkiunnarLand J Reikiahlÿd Sem þar mæter
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Grænavatnz Lande ad vtanverdu, ur Herdebreid og Austur J Jökulzá á
Öræffumm. Jtem á Grænavatn [a]llan Heilax dal og Fremre Náma
(Grænavatnz Náma) alla. Sem Jnnefelas[t] [J] greÿndu takmarke. Vr
Herdebreid riett Siónhendÿng til [ólæsilegt vegna skemmdar: vesturs?], og So
J Sudurárbotna, Ráda þadann L[an]damerke Sudur J Liósbleÿkz B[y]ttu, Sem
eg higg nu neffnest Skinnhúfutiörn þar med alla Kieralæke og offan ad
Stórafosse á mótz vid Stórutúngu Land J Bárdardal ad vestann, og allt Land
Jtölulaust fÿrer Austann Kráká, vt a mótz vid firstgreind Landamerke Sem
fÿrer Vtann og Austan framm gánga offan j Kráká, Sem Halldenn er ad vera
mune Valakÿll, millumm Adurnefndz gardz (Sem Stendst á vid tiörnena og
Grænalæk) og Krákár (og þesse Vmmerke á mótz vid Skútustadaland sem
liggur ad vtann verdu, Enn Kráká Heffe eg ætÿd Heirt Halldna ad vera Liós,
Skÿr og ómótmælannleg Landamerke millumm Grænavatnz Landz ad
Austann, og Jardanna Balldurzheimz og HrakStrandar (er nú aff Sumumm
Neffnest Sveinzströnd,) Landa ad vestann … 166

Jón sagðist ennfremur hafa heyrt að ábúendur Skútustaða, Baldursheims,
Garðs og að nokkru leyti Brjámsness hafi átalið ofangreind mörk Grænavatnslands og
eignað sér það með ákveðnum takmörkum sem hann gæti ekki tilfært nú. Einnig yrkt
og notað sama Grænavatnsland eftir að Magnús Jónsson, sem keypt hafði landið af
Grími Andréssyni og svo af Kolbeini Grímssyni, fluttist á Vestfirði. Þrátt fyrir það
hafi Jón ætíð heyrt þar á móti borið og því mótmælt af frómum mönnum sem voru
barnfæddir og uppaldir við Mývatn og jafnframt búfastir þar alla sína tíð. Hann sagði
að enn mætti finna nokkra trúverðuga menn við Mývatn sem væru sammála honum
um að Grænavatn ætti fortakslaust allt ofangreint land til ystu ummerkja. Því næst
taldi hann upp framliðna menn sem voru á sama máli og byrjar á föður sínum, Þórði
Beinissyni sem var barnfæddur og uppalinn á Grænavatni en bjó svo á Skútustöðum,
Baldursheimi og Haganesi í um 60 ár eða allt til dauðadags á 82. aldursári, næst
Þorsteini Erlendssyni sem var uppalinn á Skútustöðum hjá Vigfúsi bónda
Þorsteinssyni en bjó alla sína búskapartíð í Garði við Mývatn og varð rúmlega
níræður að aldri og loks Beini Jónssyni afa sínum sem bjó allan sinn búskap á
Grænavatni og hafði oft látið í ljós að umrætt land til ystu umhverfis liggjandi
takmarka væri eiginleg Grænavatnseign og sinn réttur leigumáli.
Jón sagðist hafa heyrt og orðið þess áskynja er hann var kominn til vits og ára
að ábúendur Grænavatns hefðu kvartað yfir því að það land og engjar, sem því
tilheyrðu með réttu, væru haldin og notuð af öðrum. Úr ungdæmi sínu minntist hann
þess að á Grænavatni hefði búið Jón Kolbeinsson og eftir hann Sveinn Nikulásson í
um 30 ár og svo ýmsir eftir það. Hann sagði að allan sinn aldur, þ.e. 68 ár, hafi umrætt
land aldrei verið átölulaust brúkað af ábúendum Skútustaða, Baldursheims, Garðs og
Brjámsness heldur hafi Grænavatnsábúendur og stundum eigendur iðulega átalið og
kvartað yfir því. Jón sagðist hafa heyrt Jón sáluga Magnússon yngra lýsa því yfir á
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Vaði árið 1628 að Grænavatn ætti umrætt land til ystu endimarka og örnefna, sem um
ræddi, móti löndum annarra. Hann sagðist hafa skjöl því til stuðnings, þ.e. innsiglaða
dóma, lögmannsúrskurði, auk annarra bréfa og skilríkja en hafi hins vegar aldrei beitt
þeim vegna Þórunnar Jónsdóttur eiginkonu Magnúsar sáluga Arasonar sem var
bróðursonur hans. 167
Jón Þórarinsson lögfesti ábýlisjörð sína Voga 7. júní 1755 og minnist m.a. á
mörk við Grænavatnsland:
Ad Sunnannverdu J gard þann, er geingur uppeffter, frä Sunnannverdum
Hraunvoge, austur til Merkekletta, þadann J Hverfellsnibbu ena Sidre, þadann
riettsÿnis J ofannverdt Tóuhollt, þadann J Jardfallid fÿrir Vestann
Flataskógarönd, þadann og framm J þreingsle, móts vid Grænavatnzland.
Þadann riettsÿnis til austurs, giegnt Sunnannverdu Burfelle, og so riettsÿnis,
frä Nordannverdu Búrfelle, til Nordurs, ... 168

Lögfestan í heild sinni er í kaflanum um Voga.
Brynjólfur Sigurðsson sýslumaður í Árnessýslu lögfesti Grænavatn 21. júlí
1766 til eftirfarandi takmarka:
Fyrer utann fram J Grænavatns os, vestur J þa Tiörn, sem þar geingur á mille
og Gard þann vestur ur Tiörnenne geingur, þadann rettsÿnes ur Gards
Endanum, vestur J Krakaa, Enn Landamerke ráda austur ur Grænalækiar óse,
og J Gröf þá sem geingur austur effter Hraunum [fyrst skrifað: Hraununum]
þeim er liggia fyrer sunnann Gard, þadann riettsÿnes J Gard þann sem geingur
uti VogsBotnen hiá Grænavatns Nauste, þadann og austur J Gard þann sem
skilur Land mille Briams-ness og Grænavatns, riettsÿnes, ur þeim Garde
austur J Burfells Skörd hin Sydre, þadann og austur J Hafra-gia, sem
Merkium rædur framm ad Brædraklife, þadann austur under Herdebreid, og
allann Heilagsdal riettur Herdebreid til Vesturs, og so uti Sudurár-botna,
rædur þá Sudurá J LiosBleiks-bittu, þar med alla Kiera-læke ofann ad StoraFosse, og allt Land Jtölulaust fyrer austann Krákaá-læke, og uti móts vid
firrgreind Landamerke, Enn fyrer utan og austann ofani Krákaaa, ad fráskildu
Eingia Take vid Lánghollt og Baldursheime hefur til heirt, og Eingia Take,
sem svare þriggia Kua Fódre frá Jördunne Hrakströnd J Grænavatns Lande
mót Gield-fiar rekstre á Hlydar Öræfe frá Grænavatne … 169

Hann bannaði öllum að nýta sér ofangreint land án leyfi ábúanda og sinnar
vitundar. Ennfremur bauð hann þeim sem kynnu að vera ósáttir við innihald
167

Um kaup Magnúsar Jónssonar prúða á Grænavatni, sjá Jón Þorkelsson: Saga Magnúsar prúða, bls.
20-23. Jón Magnússon yngri er eflaust sonur Magnúsar prúða oftast kallaður Jón dan og Magnús
Arason sonur Ara Magnússonar í Ögri, Ari var bróðir Jóns dan og Magnús því bróðursonur hans.
Magnús Arason hélt Barðastrandarsýslu og bjó á Reykhólum en eftir dauða hans 1655 hefur Þórunn
Jónsdóttir kona hans flutt aftur á æskuslóðir í Þingeyjarsýslu en hún dó á Skútustöðum 1674, sbr. Bogi
Benediktsson: Sýslumannaæfir I, bls. 82; Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til
ársloka 1940 III, bls. 404 og 431.
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lögfestunnar að sýna þeim skjöl þau er hún væri byggð á. Ef enginn gæti hinsvegar
framvísað löglegum skjölum á móti þá skyldi lögfestan vera ábúendum Grænavatns til
eftirréttingar og landinu til friðhelgis.
Fram kemur að lögfestan hafi verið lesin upp á samfundi hreppstjóra á
Skútustöðum 11. október 1766, við Reykjahlíðarkirkju 28. maí 1767 og á
manntalsþingi á Skútustöðum 15. júní 1767. Á síðastnefnda staðnum mótmæltu þeir
Ari Ólafsson og Jón Jónsson vegna jarða þeirra Garðs, Skútustaða, Brjámsness og
Baldursheims. Þeir sögðust tilbúnir til að leiða fram vitni og skjöl gegn þeim
landamerkjum sem sneru að sínum jörðum í lögfestunni þegar Brynjólfur vær tilbúinn
að leggja fram skjöl sín varðandi umrætt landsvæði sem þeir segja að ekki hafi verið
deilt um áður í manna minnum.
Jón Þórðarson lögfesti ábúðarjörð sína Grænavatn 17. maí 1830 með
eftirfarandi hætti:
1° Fyrir utannfram i Grænavatnsós, eda sokalladann Einslæk, þadann vestur i
Tiörn, þá sem nú kallast Krákuvatn – so vestur beint þad sem Kÿll sá rædur,
er vestanad rennur i Tiörnina uns hann beigist til sudurs þadann beina stefnu
ofani Kráká. – 2° Logfesti eg ad austanverdu vid vatnid uti gröf þá, sem
liggur i Hrauninu fyrir sunnann Gard, og nú er grasivaxinn laut: Þadann
réttsÿnis austur i sokallad Sidrajardfall á Flataskógarrönd þadann beint i
Burfells-skördinn sidre, þadann austur i Hafragia, rædur þá giainn fram ad
Brædraklifi, þadann austurunder Herdabreid, þadann til vesturs og i
Sudurárbotna rædur þá Sudurá alt [alt: tvítekið] i móts vid sokallada
Skinnhufu-tiörn, þadann beina stefnu til nordurs i sokalladann Alptakíl hvar
Vatnsrennur og lækir allir af hvörjum Kráká er tilordinn, eru mestanpart
samankomnir: úr því skilur áinn: nl. Kráká land ad vestann verdu, einlægt ad
því ádur nefnda takmarki vid hana fyrir utannfram, hvar Skutustada-land
tekur vid: ad fráskyldu Eingiataki Jardanna Baldursheims og Sveinstrandar
sem þeim Jördum innann þessarra hérnefndu Takmarka fylgir, og fylgt hefir.
Her med lögfeste eg med Ábúdarjörd minni Grænavatni géldfiárrekstur á
Hlydar-Öræfi … 170

Jón bannaði öllum að nota ofangreint land og landsnytjar án síns leyfis. Hann
bætti því við að ef einhver teldi sér óréttur gjörður með lögfestunni, sem byggð væri á
Grænavatnsmáldagadómi frá 1562 sem var gerður trúverðugur 1. maí 1733, þá skyldi
sá hinn sami leggja fimmtarstefnu gegn henni ella stæði hún landinu framvegis til
friðhelgis eftir lögum. Eigendur Grænavatns, þeir Jón Þorsteinsson og Sigurður
Jónsson, skrifuðu nöfn sín undir lögfestuna og sögðust samþykkir henni. Þegar
lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 25. maí 1830 171 mótmælti Th.
Björnsen, eigandi Garðs, henni að því leyti sem hún lögfesti syðsta part svokallaðrar
Garðsmýrar.
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Grænavatn fær þessa umsögn í óársettri lýsingu Skútustaðaþinga, en
væntanlega frá því um 1840:
Jörðin Grænavatn, 30 hundruð, landlítil heima um sig en hefur það æði mikið
í fjarlægð. 172

Á manntalsþingi að Skútustöðum 10. maí 1841 var lesið upp gamalt sölu- og
staðfestingarbréf fyrir Grænavatni. Sömuleiðis var lesin upp lögfesta Jóns í Garði fyrir
landi hans frá 2. maí 1766 sem ábúendur Grænavatns mótmæltu. Einnig mótmæltu
bændurnir á Sveinsströnd og Baldursheimi sölu- og staðfestingarbréfi Grænavatns.
Hvorki kemur fram inntak umræddra skjala né hvers vegna þeim var mótmælt. 173
Dómur var kveðin upp í landaþrætumáli milli Grænavatns og Garðs í
merkjadómi á Baldursheimi 27. júní 1893. Þar var ákveðið að landamerki milli
jarðanna skyldu vera svohljóðandi:
… Þaðan bein lína í skoru þá er liggur rjett utan undir Háþrengslaborg. 174

Landamerkjabréf fyrir Grænavatn var útbúið 20. maí 1921 og þinglesið sama
ár:
Að norðan eru merkin: úr vörðu syðst í Tóftatanga við Grænalæk, þar sem
hann fellur úr Grænavatni, bein lína austur í Brunnaklett, og þaðan beint í
gilskoru norðan í ytri Þrengslaborg, og þá móti Vogalandi beint austur í
háfjallgarðinn um Stórahnjúk. Að austan ræður fjallgarðurinn merkjum suður
og svo Bláfjall. Ur suðaustur horni Bláfjalls liggur merkjalínan í hásuður þar
til Suðurárbotnar efri eru í vestri. Að sunnan eru merkin frá nefndum punkti
beint vestur í austustu upptök Suðurár. Ræður þá Suðurá merkjum vestur
gegnt Skinnhúfutjörn. Að vestan eru merkin úr Suðurá bein lína um miðja
Skinnhúfutjörn í upptök lækjar þess, er rennur eftir Svartagili norður um
Sandana vestur af Austurlækjum og fellur í þá að vestan mjög nærri því, er
Norðurlækur sameinast þeim að austan; ráða þá lækirnir merkjum í Kráká, en
Kráká skilur land Grænavatns frá löndum Skútustaða, Krákárbakka og
Baldursheims alla leið norður þar til suðaustur ræturnar á fjallinu Jörundi bera
yfir miðjan bæinn á Grænavatni. Ræður þá sú lína merkjum norðaustur frá
ánni í línu, dregna beint úr austasta gili norðan í Sellandafjalli í austur
hyrnuna á há Lambafjöllum (liggur sú lína um strýtumyndaðan klett í
Skútustaðaborgum). Ræður sú lína þá merkjum norður í vörðu á
Garðsengisgarði þar sem hæsta nibba á Norður-Skógamannafjalli ber yfir
norðanverðan Grænavatnsbæ. Úr þeirri vörðu ræður bein lína yfir norðaustur
hornið á Garðsengi í vörðu í Víðigarði rétt norðan við engið. Ræður þá sá
garður merkjum norðvestur í Strandakíl og þá Strandakíll norður og síðan
austur alla leið gegnum Krákuvatn og Einslæk í Grænavatn, en síðan
Grænavatn norður hjá fyrst nefndri vörðu í Tóftatanga.
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Lönd þessara jarða liggja að Grænavatnslandi:
Að norðan: Skútustaða, Garðs og Voga.
Að austan: Reykjahlíðar (öræfi)
Að sunnan: Skútustaða (afréttur)
Að vestan: Skútustaða, Krákárbakka, Baldursheims og Sveinstrandar
(Garðsengi). 175

Eigendur og ábúendur Grænavatns, þeir Helgi Jónsson og Guðni Ásmundsson,
skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Árna Jónssyni, eiganda og
ábúanda Garðs; Einari Friðrikssyni og Jóni Einarssyni, en þeir tveir voru eigendur og
umráðamenn Reykjahlíðar; Hallgrími Péturssyni, eiganda Voga; Sólveigu
Pétursdóttur, eiganda og ábúanda Baldursheims, og Guðfinnu Guðnadóttur og
Þorsteini Þorsteinssyni, en þau tvö áttu Garðsengi. Hermann Hjartarson, fyrir hönd
Skútustaðakirkju, skrifaði einnig undir bréfið. Hann gerði það með þeim viðauka að
kirkjan ætti allan skóg í Arahvammi. Jón Þorsteinsson eigandi fjórðungs Skútustaða,
sem hafði sama fyrirvara og Hermann, skrifaði líka upp á landamerkjabréfið.
Fyrir neðan undirskriftirnar stendur að ítakinu (skógur Skútustaðakirkju í
Arahvammi) hafi verið lýst við innköllun skógarítaka samkvæmt lögum nr. 100-1940
og sé því í gildi. J. Skaptason skrifar undir þetta.
Grænavatn er samkvæmt jarðamatinu 1804 sagt 30 hundruð, sjálfseignarjörð
sem fylgi kjarrskógur til eigin nota. Árstekjur af leigu á selstöðu eru 90 skildingar.
Landbrot og flóð á úthaga. 176
Í jarðamatinu 1849-1850 kemur fram um Grænavatn:
Bóndaeign, talin nú 30 hndr. ... Kostir eru helstir: hey- og landgjæði til
málnytu i svokölluðum Sellöndum, en því spillir ágángur af afrjettarfé, þar
eru og hestahagar góðir á sumrum og sæmileg hestagánga i góðum vetrum.
Afrjett er hjerumbil handa heimilinu; skógleifar sem enn hafa nægt til
húsatróðs og ljáadeyngslis. ... Vegna umgétins landleysis heima þarf að vera i
seli með ær og kýr þartil i 16 eður 17 viku sumars. Beitarhús þurfa tvenn,
önnur í Sellöndum, hin uppá svokolluðum Grænavatns-melum, sem árlega
gánga af sér af veðursliti. Lángur vegur er á hvörutveggiu húsin; ... 177

Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 hafa landamerki Grænavatns hvorki
verið þinglesin né lýst. Eftirfarandi upplýsingar um jörðina eru einnig fengnar úr
matinu:
Búfjárhagar: Landrými geysimikið, og kjarnaland, en beitlandið liggur
allfjarri, þar eð gróðurlaus hraun liggja næst bæ á 2 hliðar. ... en sumarhagar
hrossa í 10. km. fjarlægð. Sauðland er mjög gott í fjarlægð, en erfitt til nota.
... Féð er látið ganga í afréttinni framan af vetri, eptir því sem fellur. Líka haft
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við beitarhús, er líður á vetur. Fjárgeymsla mjög erfið. ... Jörðin á afrétt meiri
en fyrir sjálfa sig. ... Ágangur er af afréttarfénaði....
Jörðin er talin framfleyta: ... 18 hrossum ... að því tilskyldu, að helmingur
tilgreindra hrossa gangi á Mývatnsfjöllum fram yfir miðjan vetur. 178

Grænavatni lýsir Jón Sigurðsson í Yztafelli m.a. svo í bókinni SuðurÞingeyjarsýsla:
Í suður á jörðin land til öræfa, svo sem grös gróa til fjalla og hrauna, austan
Krákár og vestan Mývatnsfjalla. Suður með Kráká og vestan Sellandafjalls er
mikið haglendi, þar var síðast selför hér um sveitir, allt til 1904, og heitir þar í
Sellöndum. Þar er fé oft látið liggja úti fram á vetur og sleppt þangað snemma
á vorin, því land er gott og veðursælt, en snöggt og snautt um til beitar heima.
Austur frá bænum eru víðáttumikil gróðurlítil hraun og nefnast
Grænavatnsbruni allt austur að Bláfjalli. Undir því og í rótum fjallsins eru
gróðurlönd og skógur nokkur. Skútustaðakirkja átti skógarítak í Arahvammi,
þar sem vænstur var skógurinn. Austur þar voru lengi beitarhús og löng og
torsótt leiðin að heiman um hraunin. 179

Jón Gauti Jónsson segir í Árbók Ferðafélags Íslands árið 2006:
Grænavatn er önnur stærsta jörð í Mývatnssveit. ... Til vesturs á Grænavatn
mikið land í Framengjum og í suður allt til öræfa austan Krákár, þar á meðal
Sellönd, mikið haglendi. ... Á 16. öld er landamerkjum jarðarinnar lýst og
kemur fram að Grænavatn eigi Heilagsdal allan handan Bláfjallsfjallgarðs og
mikið landflæmi á öræfunum þar sunnan við. Var það þá verðmætt land
vegna brennisteinsins í Fremrinámum. Það er nú talið eignarland
Reykjahlíðar. 180

Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið að Grænavatni
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.7
5.7.1

Stóratunga og Svartárkot
Stóratunga

Tunga öll í Bárðardal ásamt Öxará var látin í makaskiptum fyrir Sigluvík, 4. janúar
1403. 181
Ytritunga í Bárðardal var lögð út í arfaskiptum 4. maí 1446. 182
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Að beiðni Björns Gíslasonar var bréfaður að Skarði á Skarðsströnd
vitnisburður Jóns Þórðarsonar, 28. febrúar 1675, um landamerki Grænavatns. Þar er
minnst á Stórutunguland. Fjallað er um þetta mál í kaflanum um Grænavatn og vikið
að því við Skútustaði.
Lesin var upp lögfesta Hallgríms Jónssonar í Ási fyrir Stórutungu á
manntalsþingi á Skútustöðum 16. maí 1831. Eigandi Skútustaða mótmælti
landamerkjunum í lögfestunni en hvorki er getið inntaks lögfestunnar né
mótmælanna. 183
Í áreið á Stórutungu, með hjáleigunni Svartárkoti, og Víðiker, sem fram fór 4.
október 1815, kemur fram að fornbýlið Tungusel, sem einnig var kallað Baugsárgerði,
hafi eftir munnmælum verið notað fyrir selstöðu frá Stórutungu. 184 Um nánari
staðsetningu þess vísast á kaflann um Svartárkot.
Sigríður Grímsdóttir niðursetningur í Stórutungu varð úti og var rannsókn gerð
vegna dauða hennar á Ljósavatni 24. ágúst, 4.-5. september og í Garði 16. september
1818. Þar kemur m.a. fram að Sigríður hafi farið með vinnukonum í grasamó og að
þær hafi verið við grasatekju í svokölluðum Nauthólum sem liggi gilda bæjarleið
framan við Stórutungu. 185
Þann 11. september 1837 seldi Þorkell Vernharðsson í Víðikeri eignarjörð sína
Stórutungu, er metin var á 13 og 1/3 hundrað, með öllum landsnytjum. Kaupandinn
var Jón Jónsson sem bjó í Stórutungu. Landamerkja jarðarinnar er getið í sölubréfinu:
Skjálfandafljót ad vestan, soköllud Sudurá, er sprettur upp lángt framm og
austur úr Byggdium, ad austan og nordann, og Sandá ad sunnann – austur ad
Stórakletti. 186

Friðrik Þorgrímsson og Guðni Hallgrímsson vottuðu söluna.
Lesin var upp lögfesta Stórutungu á manntalsþingi á Ljósavatni 10. maí 1793.
Inntaks hennar er ekki getið. 187
Lesin var upp lögfesta Hallgríms Jónssonar í Ási fyrir Stórutungu á
manntalsþingi á Skútustöðum 16. maí 1831. Eigandi Skútustaða mótmælti
landamerkjunum í lögfestunni en hvorki er getið inntaks lögfestunnar né
mómælanna. 188
Landamerkjabréf fyrir Stórutungu var útbúið 3. mars 1884. Það var þinglesið
28. maí 1885:
1. Merki landsins að vestan er Skjálfandafljót
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2. Merkjum að norðan og austan ræður Suðurá sunnan frá línu þeirri, sem
getið er um í 3. gr. hér á eftir til Svartár, en hún ræður þaðan til Skjálfandafljóts.
3. Merkin að austan milli Stórutungulands og afréttarlands Skútustaða, er lína
sú sem er framhald línu þeirrar sem dregin er á milli Svartárkotslands og
Skútustaðalands fyrir norðan Suðurá, og er það hásuður stefnan frá Bræðrum,
(þremur hólum fyrir norðan Svartárvatn) í vörðuna á rananum fyrir austan
Svartárkot (gamla bænum) og réttlínis þaðan yfir Suðurá og Mikléy milli
kletts þess, sem stendur utarlega á Suðurárhrauni og varða er hlaðin á og
nefndur er vörðuklettur og hóls nokkurs, sem nú er kallaður Grenishóll, sem
stendur lítið vestar, beint sömu stefnu í Stóraklett og þaðan enn, sömu stefnu
suður í Sandá og ræður sú á landamerkjum að sunnan allt til Skjálfandafljóts.
Lönd þau, er liggja að Stórutungu landi eru:
a. Yzt að vestan er land jarðarinnar Halldórsstaða (sem er lénsjörð) Þar næst
Mýrar. Þetta land eiga Jón Ingjaldsson bóndi á Mýri 1/3 Kristján Ingjaldsson
bóndi á Hallgilsstöðum 1/3 og Kristbjörg Ingjaldsd. á Hallgilsstöðum 1/3. Þar
næst er land jarðarinnar Litlutungu, það land á Jón Ingjaldsson bóndi á Mýri.
b. Syðst að vestan er Almenningur eður eign Ljósavatnshrepps.
c. Að sunnan og austan er afréttarland Skútustaðakirkju.
d. Syðst að austan er land jarðarinnar Svartárkots, sem er eign Einars bónda
Friðrikssonar þar. Þarnæst er land jarðarinnar Víðirkers sem er eign Jóns
Jónssonar bónda þar.
e. Að norðan og austan er land jarðarinnar Bjarnastaða sem er umboðsjörð,
umboðsmaður er Sigurður Guðnason á Ljósavatni.
Hólmar eru í Svartá fyrir neðan svokallað Svartárgil sem tilheyrir Stórutungu,
að undanteknum hinum nyrðsta, sem kallaður er Bjarnastaðahólmi og
tilheyrir jörðinni Bjarnastöðum. Í Suðurá er hólmi, sem kallaður er
Suðurárhólmi og tilheyrir Stórutungu. 189

Eigandi Stórutungu, Jónas Guðmundsson, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Þar er einnig að finna undirskriftir eftirfarandi aðila: Sigurðar Guðnasonar,
umboðsmanns; K. E. Friðrikssonar, hreppstjóra; Jóns Þorsteinssonar, prests; Stefáns
Sigfússonar, prests; Jóns Jónssonar bónda, Einars Friðrikssonar, Jóns Ingjaldssonar,
Kristjáns Ingjaldssonar, Kristbjargar Ingjaldsdóttur og Helga Jónssonar.
Umfjöllun um Stórutungu er að finna í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur
m.a.:
Stóratunga talin hingað til 14 hndr. ... landið sem jörðinni er eignað er
ummálsmikið, en mestalt strálausir sandar og hraun. Bithagi er þar so að kalla
einginn fyrir gripi, en fyrir afstöðu ófáanlegur , vetrarbeit er þar að meiraleiti
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af, því gjeldfjárgángur á þessum litla landbletti, er búin að gjöra afnot öll í
aumasta lagi.... 190

Fasteignamat 1916-1918 segir um Stórutungu:
Beitland mjög víðáttumikið og kjarngott. … Fjárgeymsla heldur erfið …
Jörðin hefur nægilegt land til uppreksturs fyrir sig … 191

Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið í Stórutungu
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.7.2

Svartárkot

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712:
Svartár kot, partur af Túngu [Stórutungu]. Bygt fyrir hjer um 40 árum í
úthögum, þar sem ekki hafði áður bygð verið, afdeilt einasta að túni, og lá
fyrst undir heimajörðina, en umboðsmaður hefur nú bygt það undir 20 ár, og
reiknast fjórðúngur allrar jarðarinnar, eftir því að hjáleigumaðurinn svarar
einnri jarðartíund af fjórum. 192

Á manntalsþingi að Ljósavatni 4. maí 1786 var eyðihjáleigan Svartárkot byggð
Marteini Sölvasyni með sex ríkisdala styrk úr konungssjóði. 193
Til er afrit lögfestu B. Thorlaciusar fyrir eignarjörðum hans Stórutungu og
Svartárkoti, 12. apríl 1793, lesin á manntalsþingum á Helgastöðum, Skútustöðum og
Ljósavatni. Þar er landamerkjum lýst svo:
Eg undirskrifaður, lögfesti hjermeð í dag eignarjarðir mínar, Stórutungu og
Svartarkot í Barðardal ... til eftir skrifaðrar takmörkunar, eftir fram komnu
allra manna vitni og fyrir sögn, einnig öðrum skilríkjum.
Fyrir Stórutungu. Hennar landamerki ræður Skjálfandafljót að vestan verðu,
en að norðan og eystra, ræður á sú er sprettur upp fram austur langt ur byggð
og kallast Suðurá, og þar til hún í Skjálfandafljót fellur en að sunnan ræður
Sandá austur að Stórakletti
En Svartárkots landamerki eru að norðan í svokölluðu Svartagröf, sem gengur
ofa[n] löngubrekku í aður nefnda Suðurá, að austan en úr gröfinni þar
brekkuhallin vinst ei lengur þá ræður sjónarstefna til Skútustaðakirkju
landamerkja, og þaðan gengt tjeðu kyrkjulandi, allt að þúfu þeirri er stendur á
rananum fyrir austan Svartárkot og þaða[n] beint í Suðurá. 194

190

Skjal nr. 2 (30) a-b.
Skjal nr. 2 (34).
192
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 145.
193
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.9).
194
Skjal nr. 1 (11).
191

74

75

Í lögfestu Þuríðar Árnadóttur fyrir Skútustöðum frá 14. apríl 1798 er m.a. getið
landamerkja seljalandsins og er þar miðað við merkjaþúfu á rananum fyrir ofan
Svartárkot. 195
Þórður Björnsson sýslumaður setti áreiðarþingsrétt að Víðikeri í Bárðardal 4.
október 1815 að beiðni Kristjáns Jónssonar, eiganda Stórutungu ásamt hjáleigunni
Svartárkoti, og Hallgríms Jónssonar, eiganda Víðikers. Fóru þeir fram á að takmörk
jarðanna yrðu fastsett og til þess voru útnefndir sex áreiðarmenn sem búsettir voru í
Bárðdæla- og Helgastaðahreppum. Helsta deiluefni þeirra Kristjáns og Hallgríms var:
... eirn Partur, töluverdrar Vídáttu, af sokölludu Sellandi, liggjande frammfrá
Vydirkieri, fyrir nedann Ása, og austann sokallada Svartá, sem Lángs med
Landinu, frá Sudri til Nordurs ad vestann fellur [ad-fellur, röð leiðrétt ofan
línu með tölustöfum] i Skjálfandafljót, og takmörkudu milli sokalladrar
Svörtugrófar og Stórulágar, hinnar ad utann, enn þessarar ad Sunnann ... 196

Báðir höfðu þeir lögfest umrætt landsvæði sem þeir töldu sig eiga til móts við
hvorn annan og báðir höfðu þeir mótmælt lögfestum hvors annars. Hvorugur hafði
máldaga hins aðilans í höndum né önnur áríðandi skjöl fyrir jörðunum. Víðiker
tilheyrði Einarsstaðakirkju að fornu og það sama eigi við um Háatún sem talið er að
sé á þessu landsvæði. Það auki hins vegar á vafann að Háatún hafi verið óbyggt um
aldir og mönnum ókunnugt um staðsetningu þess. Því næst var riðið á landið fram
eftir til suðurs fyrir neðan svokallaða Ása, eða neðstu mela. Þar sást að landið var
gróið með lyngi og víði og líkast til gott til sauðfjárbeitar en án alls slægjulands. Á
leið þeirri sem málsaðilar fylgdu áreiðarmönnum var að finna lítilfjörleg tóftarmerki
án sjáanlegra girðinga sem voru lyngi og víði vaxin líkt og annað land þar í kring.
Tóftirnar sögðu þeir að nefndar hefðu verið Háatún og vissu ekki hvar annars staðar
það kot hefði getað staðið. Áreiðarmenn gátu þ.a.l. ekki vitað með vissu hvort þetta
væru tóftir Háatúns eða annars fornbýlis. Um 120 föðmum sunnar (faðmarnir 120
voru stignir með nákvæmni en ekki mældir með streng) liggur svonefnd Svartagróf
sem eigandi Stórutungu telur að séu landamerki Víðikers að sunnan. Svartagróf er
jarðfall í neðsta hallinu, ekki mjög breið og fær yfirreiðar. Austan við efri enda hennar
er mýri og austan við hana lynggróinn allhár ás, sem er á næsta leiti við efri enda
grófarinnar. En þar hefðu verið sett einhver merki til að marka stefnuna austur eftir
hafi grófin verið haldin sem landamerki því að annars væri stefnan ókunn því hennar
sé ekki getið í skjölum hvorugrar jarðarinnar. Riðið var á fyrrnefndan ás en ekki
fannst neitt sem gæti hafa verið sett þar til að marka stefnuna. Að vísu var þar að finna
lágarkorn sem lá beint upp á þveran ásinn vestanvert en þar hefði verið létt verk að
hlaða garð, eins og víðar þar á ásnum, til landamerkjaskírteinis. Lágin liggi hins vegar
nokkru utar en svari sjónhendingu til háausturs úr efri grófarbotninum. Áreiðarmenn
fundu a.m.k. ekkert þar sem benti til þess að þar hefðu verið sett landamerki.
195
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Þeir riðu því talsvert lengra suður þar sem var að finna gamalt bólstæði og
túngirðingar sem enn var ekki að öllu leyti viði vaxið og lá neðan við neðstu ása. Þetta
fornbýli var þeim sagt að kallað hafi verið Tungusel en af sumum Baugsárgerði. Það
hafi eftir munnmælum verið notað fyrir selstöðu frá Stórutungu en þó ekki í núlifandi
manna minnum. Nokkru sunnar var að finna svokallaða Stórulág sem eigandi
Víðikers hélt landamerki milli jarðar sinnar og Stórutungu og hafði lögfest land sitt í
hana suður eftir. Lág þessi er stór og í henni neðanverðri sést glögglega garður sem
liggur lítinn spöl vestur á þúfurnar en verður svo ósýnilegur um hríð. Nokkrir
áreiðarmannanna gengu úr skugga um að hann gæti tæpast deilst vestur við ána né
annars staðar í láginni því hún var mýrlend en sem upp eftir henni dró kom garðurinn
aftur í ljós og austur frá henni allt í vestanvert Svartárvatn sem tilheyrir Svartárkoti,
eyðihjáleigu Stórutungu. Í vatninu er silungsveiði sem gefur nokkurn arð en eigandi
Víðikers gerir enga kröfu til hennar en vill að landamerki jarðar sinnar gangi út með
vestari bakka vatnsins frá nefndum garði í svokallaða Silungapolla sem liggja í
mýrinni út frá vatnsbotninum. Áreiðarmennirnir skoðuðu þá hins vegar ekki því að
Skútustaðakirkja eignar sér land að austan til landamerkja Víðikers og Stórutungu og
umráðamaður kirkjunnar var ekki með í för.
Niðurstaða áreiðarmanna um landamerkin var því svohljóðandi:
Af þeim tvennum Landamerkjum, sem Stórutúngu og Vydirkiers Egendur
hafa skýrskotad til, og Lögfest í, og af hvörjum þesse, þræta rýs, álýtum og
úrskurdum vier, ad þaug sydri, nefnelega Stóralág og úr henni Liggjande
gardur til austurs i Svartárvatn, enn til vesturs, sem Stefna horfer nidur ad
Svartá, enn ecki leingra, egi ad halldast fyrir Landamerki milli Stórutúngu,
med Eýdihjáleigu Svartárkoti, og Vidirkiers, og ad vestannverdu Svartá
útepter, uns hún rennur i Skiálfandafljót, því oss vyrdist ecki ad sú tilvísada
Svartagróf, géti, epter framannsögdu ásigkomulagi, halldist fyrir nockurra
Landa Takmörk. Enn hvörtveggi Málspörtum má vera geimdur þeirra Réttur
umm adkomst og brúkun Þrætulandsins, epter því sem þeir kunna, med
löglegum vitnum og Skjölum, ad bevísa, og sídar meir, ef þad girnast, til laga
ad leggja; þar hvörke Hlutadegendur, né Plátsens ásigkomulag, útheimta ad
afstödu kort sje gjört yfir Landid, og Tyminn er nú fyrir öllum oss naumur, er
þad láted hjá lýda umm Sinn. 197

Að því búnu sóru áreiðarmennirnir eið þess efnis að eftir þeirra bestu
samvisku væru þetta rétt landamerki á milli ofangreindra jarða.
Svartárkot er sagt hjáleiga frá Stórutungu í lýsingu Eyjardalsár- og
Lundarbrekkusókna árið 1840, með góða landkosti, en votsaman og örðugan heyskap.
Jörðin metin 6 hundruð. 198
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Á manntalsþingi á Skútustöðum 22. maí 1845 sagðist Guðmundur bóndi á
Litluströnd hafa rekið fé sitt í land Svartárkots síðastliðið sumar. Um þetta sjá nánar í
kafla um afrétt Bárðdæla. 199
Árið 1853 gerðu eigendur Skútustaða, Stórutungu og Svartárkots samning sín
á milli um landamerki á Framfjöllum. 200 Um þennan samning verður fjallað í
afréttarkafla. Var samningurinn lesinn á manntalsþingi á Ljósavatni í Bárðardal 23.
maí 1856 og óskað að hann yrði innfærður í afsalsbréfabók sýslunnar. 201
Lögregluréttur var settur á Ljósavatni 4. febrúar 1898 vegna kæru
hreppsnefndar Ljósavatnshrepps, frá 17. desember 1896, vegna meints gangnarofs
bændanna Jónasar Jónassonar á Lundarbrekku og Sölva Magnússonar á Svartárkoti.
Sætt var komið á í málinu og greiddu þeir Jónas og Sölvi Ljósavatnshreppi
skaðabætur. 202
Ekkert þinglýst landamerkjabréf er til fyrir Svartárkot en í fasteignamati 19161918 segir:
Landamerki: að sunnan Suðurá, að vestan Suðurá, að norðan miðjar hæðir, að
austan stefna úr Bræðrum að Stórakletti í Suðurárhrauni. 203

Fjallað er um Svartárkot í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Svartárkot talið 6 hndr. að dýrleika ... Utheyskap þrætulaust er ekki að telja ...
Land sem þrætulaust tilheyrir kotinu, er mjög lítið, en búfjárhagar, sem gjefa
sæmilega málnytu liggja í þrætulandi því, sem Skútustaðir við Mývatn vilja
eigna sjer. ... 204

Fasteignamat 1916-1918 segir um Svartárkot:
Búfjárhagar: Landrými mjög mikið og landkostir. … Beitland fyrir sauðfé
mjög kjarngott. … Heimaland notað til uppreksturs. … Ágangur af
afréttarfé. 205

Í virðingargjörð sinni fyrir Þeistareykjalandi, frá 30. júní 1914, bera
virðingarmennirnir matið á landinu í jarðabókinni frá 1860 (hér er væntanlega átt við
jarðabókina 1861) saman við önnur „afréttar-“ og öræfalönd í sýslunni. Þau lönd sem
þeir telja upp eru eftirfarandi; Svínadalsland, Svartárkotsland, Bleiksmýrardalur og
Framfjöll. 206
Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið í Svartárkoti
frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur fram að eftir
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gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti og verið
veðsett.
5.8

Afréttir og afréttarnot

Hér verður fjallað um afrétti og afréttarnot í máli 1/2007. Svæðið verður tekið fyrir í
tveimur hlutum, fyrst austur og suður af Mývatnssveit og síðan inn af Bárðardal.
Samhengisins vegna verður einnig fjallað um jarðirnar Skútustaði og Einarsstaði í
kaflanum um afréttarsvæði inn af Bárðardal.
5.8.1

Almennt

Dóma- og þingbók Þingeyjarsýslu 1708-1712 er skert á jöðrum þar sem fært er til
bókar hvað fram fór á manntalsþingi í Haganesi 29. júní 1712. Því er vitnisburður
hennar tilfærður þannig hér að hver lína í uppskrift samsvarar hverri línu í handriti en
það sem er innan hornklofa er annað hvort tilgáta eða fyllt með jafnmörgum 0 og
líklegt þótti að hafi tapast af stöfum:
10° Kvartade Heidurlegur kiennemann Sr Biarne Vormsson ad Nockrer þessarar sveitar innbuendur
villdu ej reka lömb sýn ij afriett sem veniulegt verid
[h]efur, helldur láte þeir þ[au] ganga ij Eingiar [00000000]
tel Sinna leigu iarda sem annara huad stor skada ord[000000]
bæde sier og ödrum Sueitar m[önn]um Sýslumad[urenn]
seiger ad bændur eige ad Varda fie Sýnu Vid[000000000]
ödrum skada giöre og reke gielld fie Sitt ij af[riett]
á tilhlidelegum tijma hier umm tilskilldast hreppsti[orumm]
rad firir giora, efter þui sem þessu bigdar læge hæfer, ef[ter]
Landsleigubalks 46 og R.B.E.K. 207

Í virðingargjörð sinni fyrir Þeistareykjalandi, frá 30. júní 1914, bera
virðingarmennirnir matið á landinu í jarðabókinni frá 1860 [hér er væntanlega átt við
jarðabókina 1861] saman við önnur „afréttar-“ og öræfalönd í sýslunni. Þau lönd sem
þeir telja upp eru eftirfarandi; Svínadalsland, Svartárkotsland, Bleiksmýrardalur og
Framfjöll. 208
Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
„almenningum“ frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
207
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svæði í sýslum þeirra sem teljast vera „almenningar“ og um „afréttarlönd“ sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli.209 Steingrímur Jónsson
sýslumaður Þingeyjarsýslu svaraði bréfinu 6. apríl 1920. Hann segir að eftir því sem
hann hafi heyrt séu „almenningar“ á öræfum í sýslunni m.a. að finna:
2. Austanmegin fljótsins [Skjálfandafljóts] Framdalir allir fyrir sunnan
Hrauná.
3. Ódáðahraun.
4. Grafarlönd og öræfin þar suður með Jökulsá til jökla. 210

Svarið virðist byggt á eigin þekkingu sýslumanns því ekkert kemur fram um
að það sé byggt á svörum hreppstjóra eða oddvita.
Rétt er að benda á, að í fasteignamati 1916-1918 segir um Grímsstaði:
Jörðinni fylgir afréttarland, norður vestan Gæsafjalla, meiri en jörðin þarfnast
fyrir sjálfa sig. 211

Í afréttarskrá Skútustaðahrepps árið 1878 segir um Voga:
Innan takmarka afrjettarins á jörðin Vogar afrjettarland það er Ludent
nefnist;. 212

Síðan segir fasteignamatið 1916-1918 um sömu jörð:
Er féð opt látið ganga í afrétt framan af vetri. Jörðin á afrétt, sem tekið er í fé
auk heimafjár. 213

Jarðamat 1849-1850 segir um Grænavatn:
Afrjett er hjerumbil handa heimilinu; ... 214

En fasteignamatið 1916-1918 segir um sömu jörð:
Féð er látið ganga í afréttinni framan af vetri, eptir því sem fellur. Líka haft
við beitarhús, er líður á vetur. Fjárgeymsla mjög erfið. Jörðin á afrétt meiri en
fyrir sjálfa sig. 215

5.8.2

Fjallskilareglugerðir

Elsta fjallskilareglugerð fyrir vesturhluta Þingeyjarsýslu, þ.e. Suður-Þingeyjarsýslu og
Kelduneshrepp í Norður-Þingeyjarsýslu, er frá árinu 1893 og tók gildi 1. janúar
1894. 216
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Var þá svæðinu öllu skipt í þrjú fjallskilafélög: 1. Svæðið milli Jökulsár og
Skjálfandafljóts. 2. Svæðið vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósavatnsskarðs, vestur
í Fnjóskadal hjá Skógum og þaðan yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðsströnd.
3. Svæðið vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. Hvert fjallskilafélag gat
skipst í deildir eftir því sem hagar, fjöll og vatnsföll deildu. (1. gr.).
Allt land skiptist í afréttir og heimalönd. Hreppsnefndir í hverjum hreppi
ákváðu, hvað skyldu vera afréttir og takmörk milli afréttar og heimalanda. (3 gr.).
Hreppsnefndir skyldu gangast fyrir sveitarsamþykktum um, hvort nota skyldi
heimalönd til upprekstrar fyrir geldfé eða lömb. Skyldi tekið skýrt fram, hver þau lönd
væru og tala fjár, er í þau mætti reka. Heimalönd, sem heimild væri til fyrir að nota til
upprekstra, skyldi skoða sem afrétti, enda væru þau notuð á þann hátt af fleiri en
landeigendum sjálfum (4. gr.).
Ef tveir eða fleiri menn ættu afrétti saman, skiptust afréttartollar milli þeirra
eftir tiltölu hvers og eins í afrétti, þótt einn leyfði frekar en aðrir. (9. gr.).
Fjárleitir á öræfi, sem ekki gætu talist til nokkurra afrétta, skyldu gerðar eftir
sömu reglum sem eftirleitir. (29. gr.).
Ný fjallskilareglugerð var sett árið 1904.217 Mikilvægasta breytingin var á 3.
grein, en fyrri málsgrein hennar var svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem
að fornu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn
ber til, eptir tillögum hreppsnefnda og með samþykkt landeiganda.

Næstu fjallskilareglugerðir voru settar árin 1913 og 1920 (dálítil breyting gerð
1924). 218 Engar breytingar voru þá gerðar, sem tekur að nefna, en árið 1929 var
svæðið gert að einu fjallskilafélagi eða eins og segir í 1. grein:
Suðr-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
fjallskilafélag, sem skiftist í deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og
vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum
sveitarfélaga.

Stjórn og umsjón fjallskilamála breyttist samkvæmt 3. grein:
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa
á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins og nefnast þeir
fjallskilastjórar.
Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri
hreppum, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er
hafi störf þessi á hendi í umboði hreppsnefnda. 219

217

Skjal nr. 4 (15).
Skjöl nr. 4 (16, 17, 18).
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Skjal nr. 4 (19).
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Næsta fjallskilareglugerð, árið 1937, var fyrir Suður-Þingeyjarsýslu eina, sem
og frá árunum 1952, 1959 og 1974, en árið 1952 var Húsavík orðin að kaupstað og
því nefnd sérstaklega eftir það. 220 Breytingar, sem ástæða þykir til að nefna eru
eftirtaldar:
Árið 1959 varð 4. grein svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afréttir og heimalönd. Ekki verður afréttarland, þótt í
einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki hreppsnefndar komi til,
enda hafi það aldrei áður í byggð verið.
Sýslunefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum hreppsnefndar, enda
liggi samþykki landeigenda fyrir. 221

Nýrri málsgrein var aukið í 4. grein í fjallskilareglugerðinni árið 1974:
Enn fremur geta hreppsnefndir með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum
afrétta og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. 222

Núgildandi fjallskilasamþykkt er frá árinu 1996 og er fyrir SuðurÞingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, þ.e. Tjörnes-, Reykja-, Aðaldæla-, Reykdæla-,
Skútustaða-, Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppa og Húsavík. Hljóðar 4. grein svo:
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í almenninga, afrétti og
heimalönd. Héraðsnefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum
sveitarstjórna og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta sveitarstjórnir
með samþykki héraðsnefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land,
er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert
að heimalandi, nema samþykki héraðsnefndar komi til. Héraðsnefnd ákveður
mörk á afréttum og almenningum. 223

5.8.3

Afréttarsvæði suður og austur af Mývatnssveit

Samkvæmt skjölum urðu hatrammar deilur um land austur að Hafragjá og austur
undir Herðubreið, Heilagsdal og Fremrináma á 16. öld og eimir eftir af þeim fram
eftir öldum. Eru þau skjöl tekin upp í köflum varðandi Reykjahlíð og Grænavatn og
vísast til þeirra þar. Þar er vikið að öræfum austan fjallgarða m.m. auk hestagöngu. Í
vitnisburði frá haustinu 1505 um eignarhald Reykjahlíðar á þessu landi segir:
... sagdi hann þetta jtolulaust verid hafa vtann þær kaplagongur sem bref og
mäldagar thil seigia er aa melana hefur haftt verid. 224

Sama kemur fram í vitnisburði fimm manna árið eftir. 225
Í samþykkt um kaup á Grænavatni 2. maí 1562 og landamerkjalýsingu segir:
220

Skjöl nr. 4 (20) - nr. 4 (23).
Skjal nr. 4 (22).
222
Skjal nr. 4 (23).
223
Skjal nr. 2 (24).
224
Skjal nr. 2 (97).
225
Skjal nr. 2 (100).
221
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Sagði hann Grænauatn eiga gielldfiarrekstur a Hlidar auræfi. … 226

Þessi réttindi Grænavatns eru einnig nefnd í dómi um kaupbréf fyrir
Grænavatni 6. maí s.á. 227 Sjá umfjöllun um Grænavatn hér að framan.
Að þessu er vikið í lögfestu Brynjólfs Sigurðssonar sýslumanns í Árnessýslu
21. júlí 1766:
… og allt Land Jtölulaust fyrer austann Krákaá-læke, og uti móts vid
firrgreind Landamerke, Enn fyrer utan og austann ofani Krákaaa, ad fráskildu
Eingia Take vid Lánghollt og Baldursheime hefur til heirt, og Eingia Take,
sem svare þriggia Kua Fódre frá Jördunne Hrakströnd J Grænavatns Lande
mót Gield-fiar rekstre á Hlydar Öræfe frá Grænavatne … 228

Geldfjárreksturinn á Hlíðaröræfi lögfesti ábúandi Grænavatns einnig árið
1830.

229

Grenjaðarstaðakirkja taldist eiga 10 hrossa göngu á Austurfjöllum sbr.
máldaga Auðunar rauða Þorbergssonar árið 1318, en þar er meðal eigna kirkjunnar:
hrossum. vj. hagi ä efri mela. enn iiij a nedre mela. 230

Guðmundur Bjarnason prestur á Grenjaðarstað tók saman eignaskrá fyrir
kirkju sína árið 1644. Þar kemur m.a. fram að kirkjan eigi haga fyrir sex hross á efri
mela og fjögur hross á neðri mela.231
Væntanlega er þetta meðal þess, sem þeir Jón Gissurarson prófastur í Múla og
séra Guðmundur Bjarnason á Grenjaðarstað höfðu m.a. í huga, þegar þeir á
Helgastaðaþingi árið 1639 báðu um að skorið yrði úr fyrir dómi hvort þeir mættu ekki
halda þeim rekum, afréttum og ítökum sem væru eign kirkna þeirra samkvæmt
máldögum. Dómur var ekki kveðinn strax upp í málinu, því að talið var að fleiri
þyrftu að vera viðstaddir, en stuttu eftir að beiðni Jóns og Guðmundar kom fram
sendu Þorbergur Hrólfsson og Hrólfur Sigurðarson sýslumenn frá sér tilkynningu þar
sem fram kom að þeim þætti þetta réttlát krafa. 232
Með samningi dagsettum 27. september 1830 leigði séra Jón Jónsson á
Grenjaðarstöðum Sigurði Jónssyni á Grímsstöðum við Mývatn svokallað
Grenjaðarstaðakirkju ítak eða ítölu á Austurfjöllum frá Mývatni, þ.e. göngu fyrir 10
hross á efri og neðri melum samkvæmt máldögum kirkjunnar. Ársleiga var ákveðin
ein dönsk spesía sem skyldi gjaldast á vori að nýafstaðinni vetrarbrúkun ítaksins.
Rúmum tólf árum síðar hefur verið skrifað á umræddan leigusamning að séra Jón á
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Skjal nr. 2 (114).
Skjal nr. 2 (115).
228
Skjal nr. 2 (17) a-b.
229
Skjal nr. 2 (18) a-b.
230
Skjal nr. 2 (83).
231
Skjal nr. 2 (42) a-b.
232
Skjal nr. 2 (131) a-b.
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Grenjaðarstað hafi móttekið eina spesíu sem gjaldast átti í fardögum 1841 og er sú
viðurkenning dagsett 29. mars 1842. 233
Sami prestur leigði sama ítak Jóhannesi Þorsteinssyni á Geiteyjarströnd við
Mývatn þann 18. september 1845. Einungis hálfa gönguna fyrsta árið en svo alla eftir
það. Ársleiga var nú 60 fiskar og skyldi borgast að vori að aflokinni vetrarnotkun á
ítaki. Á þessum sama leigusamningi er að finna kvittanir prests fyrir leigu á umræddu
ítaki fyrir árin 1847-1854. 234
Á manntalsþingi á Skútustöðum 16. maí 1855 var lesin lögfesta fyrir
Reykjahlíð með öllum ítökum kirkjunnar þar. Grenjaðarstaðarpresti geymdist réttur til
að mótmæla ef þurfa þætti með tilliti til neitunar hestagöngu þess brauðs á
Austurfjöllum en að öðru leyti ekki mótmælt á þinginu. 235
En árið 1899 var á manntalsþingi á Skútustöðum:
4. Lesin samningur milli ábúenda Reykjahlíðar og Grenjaðarstaðaprests dags
5 Apríl 1870 [dags-1870, ofan línu] þar sem Magnús prestur Jónsson
viðurkennir að hafa fengið vissu fyrir, að ítak Grenjaðarstaðakirkju - 10
hrossa ganga á Austurfjöllum – geti eigi til verið í Reykjahlíðarlandi og
afsalar sér nefndu ítaki. 236

Eftirfarandi upplýsingar um Kasthvamm, sem var Grenjaðarstaðakirkjujörð,
eru í fasteignamatinu 1916-1918:
Talið að jörðinni fylgi þessi ítök: þriggja hrossa ganga á Austurfjöllum.237

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns nefnir á þremur stöðum
hrossagöngu á Mývatnsöræfum beinlínis. Í lýsingu Einarsstaða í Reykjadal er
eftirfarandi:
Ítök staðarins eru þessi eftir máldaganum: ... 8a hrossa göngu á Borgarmela,
og allir melar aðrir jafn heimilir, það er á Mývatnsöræfum í
Reykjahlíðarafrjett. 238

Um Reykjahlíð segir:
Hestagánga á öræfunum sæmileg og bregst sjaldan í meðalárum, en þess á
milli falla þeir þegar harðindi koma uppá. ... Umboðsmaður hefur og leyft
oftlega nokkrum sveitarmönnum hjer og líka úr Kelduhverfi hestagöngu á
öræfunum á vetur í Reykjahlíðar landi, og hefur tekið 5 álnir undir hvörn, so
sem gömul venja er til. Nú hefur umboðsmaður tilsagt bóndanum þennan toll
ef nokkuð fengist. 239

233

Skjal nr. 2 (40) a-b.
Skjal nr. 2 (41) a-b.
235
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.65).
236
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.95).
237
Skjal nr. 2 (33).
238
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 181.
239
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 237.
234
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Sama gildir um útigang í Fagranesi, 240 og ekki er ólíklegt, að það, sem sagt er
um hestagöngur á Sveinsströnd, Grænavatn og Grímsstaði eigi við Reykjahlíðarhluta
Mývatnsöræfa:
[Sveinsströnd] Hestagánga engin í heimalandi, og eru þeir á haustin látnir á
fjöll og gánga þar uppá líf og dauða, bæði frá þessari jörðu og öðrum í þessari
sveit. 241
[Grænavatn] Hestagánga engin, og eru þeir á fjöll látnir og gánga þar uppá líf
og dauða. 242
[Grímsstaðir] Hestagánga engin, og eru þeir á öræfi látnir á haustin uppá líf
og dauða. 243

Á Hofsstöðum er tekið fram að hestar séu látnir fram á Mývatnsöræfi:
Hestagánga engin, og eru þeir strax á haustin látnir fram á Mývatnsöræfi, og
gánga þar uppá líf og dauða. 244

Á manntalsþingi í Keldunesi 25. júní 1711 var lesin upp skrifleg lýsing Jóns
Ketilssonar á rauðu hrossi sem rekið var til hans í fyrra vor af Mývatnsfjöllum.
Umrætt hross hafi síðar sloppið burt frá honum en annað hross, eins að lit og
auðkennum, komið af fjöllunum. Hann bauðst því til að endurgreiða eiganda fyrra
hrossins andvirði þess sökum þessa misfanga. 245
Eitthvað virðast Mývetningar hafa einnig leitað til Ásbónda í Kelduhverfi um
hestagöngu, því að í yfirheyrslu, sem fram fór yfir Einari Jónssyni á Ferjubakka, í
héraðsrétti á Skútustöðum 14. júní 1833 vegna deilu um eignarhald Fagraness, var
hann spurður hvort Bjarni heitinn á Grímsstöðum hefði nokkurn tíma greitt Jóni,
föður Einars, fyrir hestagöngu á Austurfjöllum. Einar svaraði því neitandi og sagði að
Bjarni hefði leigt hestagöngu á Austurfjöllum af Jóni Jónssyni í Ási. 246
Hins vegar telur fasteignamatið 1916-1918 meðal ítaka Áss:
Ennfremur 8 hesta göngu á Mývatnsfjöllum. 247

Árið 1725 er haft eftir presti að kirkjan í Reykjahlíð eigi Austurfjöll fyrir
austan Mývatn. 248
Í jarðamatinu 1804 kemur fram að í Reykjahlíð séu árstekjur af
fjallagrasatínslu 2 ríkisdalir og 48 skildingar en 2 ríkisdalir fyrir hestagöngu. 249
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur eftirfarandi um Reykjahlíð:
240

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 238
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 226.
242
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 231.
243
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 239.
244
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 243.
245
Skjal nr. 2 (136) a-b. Maður að nafni Jón Ketilsson er til heimilis á Garði í Kelduneshreppi árið
1703, sbr. Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 369.
246
Skjal nr. 2 (151) a-b.
247
Skjal nr. 2 (31).
248
Skjal nr. 2 (125) a-b.
249
Skjal nr. 2 (22).
241
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Kostir jarðarinnar eru: mikið fjallaland til hestagaungu sumar og vetur, … og
góð og áreiðanleg vetrarbeit fyrir fjenað i heimahögum og hross i selhögum
og á áðurnefndum fjöllum; ...hjer er og dálítil grasatekja ... 250

Og fasteignamatið 1916-1918 segir:
Jörðin á víðlenda afrétt á Mývatnsfjöllum, vestan Jökulsár. Í hana tekið margt
sauðfé á sumrum og hross til göngu á vetrum. Ganga hross þar marga vetur án
gjafar. ¼ hluti Dettifoss tilheyrir jörðinni, er sá hluti leigður fyrir 212 kr.
árgjald. Andavarp í eyjum og hólmum í Mývatni og gæsavarp í
Grafarlöndum, skammt frá Herðibreið. Eggjatekjan talin gefa 50. kr.
árstekjur. Jörðin á upprekstur fyrir geldfé og lömb í Einarsstaðakirkjulandi í
Framdölum, en Einarsstaðir 8 hrossa göngu í Mývatnsfjöllum. 251

Í fasteignamatinu stendur einnig:
Undirmatsnefndin virðist ekki hafa tekið nándar nærri nægilegt tillit til tekna
þeirra sem jörðin [Reykjahlíð] hefir af Dettifossi og afrétti, enda mun hin
síðarnefnda tekjugrein hafa hækkað síðan matið var gert. Samþykkt: Jörðin
sjálf færist upp um 1500 kr. 252

Varðandi áðurnefnda hrossagöngu Einarsstaða kemur eftirfarandi fram í
jarðamatinu 1849-1850:
Einarstaðir 55 hndr. ..., 8 hrossa gaungu á austur fjöllum. ... 253

Þessi réttindi Einarsstaða eru einnig nefnd í fasteignamati Reykjahlíðar 19161918.

254

Aðspurðir af sýslumanni um samgöngubætur, á manntalsþingi á Skútustöðum
23. maí 1808, lofuðu hreppsmenn að:
… byggia Sæluhús á Austurfjöllum handa 4m a 5imm Mönnum, hvar mikil
ummferd er opt á vetrardag; skal þetta Hús setjast vid sokallada Smalaskála
lág. 255

Á manntalsþingi á Skútustöðum 6. júní 1832 samdist um með sýslumanni og
hreppstjóra að á yfirstandandi sumri skyldi byggja, ef mögulegt væri, sæluhús eða
kofa á svokölluðum Austurfjöllum. Sæluhúsið eða kofann skyldi reisa á hentugasta
stað á Múlasýslupóstvegi. 256 Ári síðar á manntalsþingi 17. maí 1833 á sama stað
svaraði hreppstjóri því til, aðspurður að sýslumanni, að á döfinni væri að byggja það
sæluhús sem fyrirhugað var að byggja í fyrra sumar en ekkert varð af vegna ýmiss
konar hindrana. 257 Aðspurðir af sýslumanni um vegabætur, á manntalsþingi á
250

Skjal nr. 2 (29) a-b.
Skjal nr. 2 (32).
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Skjal nr. 2 (35).
253
Skjal nr. 2 (28) a-b.
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Skjal nr. 2 (32).
255
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.31).
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Skjal nr. 2 (146) a-b.
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Sbr. skjal nr. 2 (A.6.52).
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Skútustöðum 25. maí 1836, samþykkja hreppsmenn að viðhalda vörðum og
sæluhúsum á Austurfjöllum. 258
Ólafur Jónsson nefnir í ritinu Ódáðahraun leit Mývetninga að útilegumönnum
árið 1830, þegar þeir fóru til Dyngjufjalla,259 og ályktar m.a.:
3. Ferðin sýnir ennfremur, að þrátt fyrir góðan vilja, er það furðu skammt inn
í auðnina og út fyrir kunnar fjárleitir, sem leiðangursmennirnir komast, og
Dyngjufjöll, hið grunaða land, eru ókönnuð eftir sem áður.

Árið 1855, rétt fyrir haustleitir, fóru fjórir Mývetningar að leita óþekktra
fjárstöðva suður í Ódáðahrauni, því að eftir 1850 bar mjög á því, að heimtur væru
slæmar í Mývatnssveit. Hugðu menn féð finna ókunn beitilönd suður á öræfunum og
verða þar úti. Fóru þeir suður að Dyngjufjöllum, suður með Dyngjufjalladal og með
suðurhlið fjallanna að suðausturhorni þeirra. Hittu þeir þar hagadrög og flæður. Riðu
næsta dag suður að Svartá, síðan norður yfir Vaðöldu í Upptyppinga og fundu þar
mellönd töluverð. Fóru um kvöldið í Herðubreiðarlindir, gengu síðan Lindirnar og
Grafarlönd. 260
Til er afréttarskrá Skútustaðahrepps frá árinu 1878. Hér er sleppt því sem segir
um Framdali:
2. Austurdalir og Grafarlönd. Hafurstaðahlíð, Sandmúladalur að
Sandmúladalsá, allt Suðurárhraun að Suðurá og Stórutungu-landi, allur
Dyngjufjallabruni hinn fremri. Meginhluti þessara afrjettarlanda er eign
Skútustaðakyrkju.
3. Miklimór, ásamt Dyngjufjallabruna hinum ytri og Lækjum, allt út að
Sandætu, er skilur þessi afrjettarlönd og Grænavatnssellönd. - Afrjettur þessi
takmarkast að sunnanverðu af Suðurá, að vestanverðu af heimalöndum
jarðanna Svartárkots og Árbakka, að norðan verðu af Grænavatnssellöndum,
svo sem áður segir. Allur þessi afrjettur liggur undir jarðirnar Skútustaði og
Grænavatn.
Austan við alla þessa 3 afrjetti, sem nú hafa verið taldir, liggur Odáðahraun,
og er gengið í það á hverju ári, svo sem við verður komist. - Öll hjer talin
afrjettarlönd hafa frá ómunatíð verið gengin að einni lögrjett, sem liggur í
Grænavatns heimalandi og nefnist Grænavatnsrjett. Hreppstjórar í
Skútustaðahreppi hafa og jafnan haft á hendi alla fjallskilastjórn í nefndum
afrjettum. Hreppsnefndin athugaði, að byggja þurfi Grænavatnsrjett að nýju
og flytja hana úr stað, þar sem hún nálega er komin í eyði af sandfoki. - Munu
ráðstafanir til þess gjörðar, svo fljótt sem kringumstæður leifa.
4. Austurfjöll, sem öll eru eign Reykjahlíðarkyrkju. Þau ná til suðurs allt fram
undir jökla. Að austan takmarkast þau af Jökulsá á fjöllum. Að norðanverðu
eru takmörkin á milli þessa afrjettar og Kelduhverfis afrjettarlanda þessi: Ur
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Sbr. skjal nr. 2 (A.6.56).
Ólafur Jónsson: Ódáðahraun I, bls. 271-219.
260
Ólafur Jónsson: Ódáðahraun I, bls. 239.
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Hafragili beint til vesturs í Eilifsfjall og þaðan í Hrútafjöll. Að vestanverðu
takmarkast afrjetturinn af Kröfluhrauni allt suður á Þríhyrninga, og þaðan
suður á Halaskógafjall gegnt Námufjalli. Þaðan ræður fjallgarðurinn til suðurs
í Þrengslaborgir. Lögrjett fyrir þennan afrjett er Dalsrjett, og liggur hún í
Reykjahlíðar heimalandi.
Innan takmarka afrjettarins á jörðin Vogar afrjettarland það er Ludent nefnist;
þar stendur og nýbýlið Hlíðarhagi með þeim landamerkjum, er hjer segir Að
vestan ráða Hágangnafjöll útí Afanga og þaðan í Eilifsfjall. Ur Eilíf ræður
bein stefna til austurs gegnt Austaribrekku, og ræður hún merkjum suður á
móts við fremra Hágangnahorn. Ennfremur áskilur afrjettareigandi, að mega
hafa selstöðu á Austar<a> seli, sem er innan takmarka afrjettarins.
5. Reykjahlíðar- og Grímsstaðaheiðar með Gæsadalsfjöllum. Þetta
afrjettarland takmarkast að vestanverðu af Hólasandi, að norðan af
Þeystareykjalandi, að austan af Kröfluhrauni, að sunnanverðu af Grímsstaðaog Reykjahlíðar heimalöndum eptir þeirri stefnu, er hjer segir. Frá Hlíðarfjalli
að austan vestur í Víðidalskrók, þaðan í Sjónarhól og svo í Tóuöxl, er liggur
við Hólasand.
Afrjettarlönd þessi tilheyra jörðunum Reykjahlíð og Grímsstöðum, en eru
gengin til Hraunsrjettar í Helgastaðahreppi, einsog líka sveitar stjórnin í
Helgastaðahreppi skipar fyrir um fjallskil á nefndum afrjetti. En haganlegra
væri, að annað hvort væri hann genginn til Dalsrjettar, eða byggð væri fyrir
hann ný aukarjett í Grímsstaða eða Reykjahlíðarlandi.
Í Skútustaðahreppsnefnd, 13. marts 1878. 261

Útgefandi Gangna og rétta, Bragi Sigurjónsson, segir afréttarskrána ritaða
með hendi Jóns Sigurðssonar á Gautlöndum, að því er best yrði séð, en undirskrift
engin. 262
Annað afrit afréttarskrárinnar hefur verið lagt fram af hálfu Reykjahlíðar og
þar eru undir nöfn Jóns Sigurðssonar, Jakobs Hálfdanarsonar, M. Magnússonar og
Jóns Jónassonar.
Í síðustu Ódáðahraunsbók Ólafs Jónssonar er frásögn Sigurðar Jónssonar á
Arnarvatni um eftirleitir í Mývatnssveit og aðeins vikið að hefðbundnum fjárleitum:
Lengstu leitir Mývetninga eru suður með Jökulsá að vestan í Grafarlönd og
inn fyrir Herðubreiðarlindarbotna. Eru það fimm daga göngur, en taka
eftirleitarmenn oft mun lengri tíma. 263

Ólafur Jónsson segir tvo Mývetninga hafa reynt skömmu eftir aldamótin 1900
að koma á samtökum um að hafa fé austur á öræfunum framan af vetri og fá
Reykhlíðinga til þess að hætta að leyfa þar hrossagöngu, en ekki tekist. Annar þeirra,
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Sigurgeir Jónsson á Helluvaði, muni fyrstur manna hafa sett fé sitt austur á fjöllin, um
1920, og fenginn maður til þess að gæta fjárins. Síðan hafi féð verið haft þar austur
frá, fleira og færra, á hverju hausti og oft fram að jólum, oftast vöktunarlaust. 264
Enn síðar í sömu bók víkur Ólafur Jónsson að eftirleitum sauðfjár og
hrossaleitum á Mývatnsöræfum. Segir hann það hafa tíðkast frá ómunatíð að láta
hross ganga þar í mellöndunum. Vitnar hann til máldaga Möðrudalskirkju 1408 og
1493 og landamerkjavitnisburðar 1532 og ítaks Grenjaðarstaðakirkju, sem getið sé í
Jarðatali Johnsens. Öðru hverju hafi verið gengið austur og litið eftir hestunum, og
þeir reknir saman og niður í sveit, þegar ástæður þóttu til. 265 Um beitilandið segir
Ólafur:
Hrossin gengu aðallega í melöldunum austan við Nýjahraun, þar sem féð
hefur líka verið haft haust og vor, þarna er mikið af sandhólum stærri og
smærri, þöktum melgrasi, oft stórvöxnu, og getur verið þar gott slægjuland.
Þarna tekur tæplega fyrir jörð fyrr en land er allt upp urið, og þótt allt sé
nagað, sem upp úr stendur, er kólfurinn grænn og kjarnmikill niðri í
sandinum, og krafsa skepnur eftir honum, þegar ekki er freðið, einkum á
vorin í gróandanum. Stundum gekk líka nokkuð af hrossum á Norðurfjöllum,
í Norðmelsstykki og þar í kring, en þar er landslag og gróður líkt og sunnar á
fjöllunum.

Jón Sigurðsson í Yztafelli drepur nokkuð á nytjar afréttarins í landi
Reykjahlíðar:
Þótt sauðhagar séu langt suður um land Reykjahlíðar, allt til
Herðubreiðarlinda, er meginafrétturinn þó norðan Búrfells og suður með
Jökulsá frá þjóðvegi. Austur undir ánni eru eigi aðeins góðir sumarhagar, þar
er einnig óvenjulega snjólétt og kjarnaland til vetrarbeitar og veðursæld mikil.
Síðan 1922 hefur sauðfé frá mörgum bæjum verið rekið austur þangað og
látið liggja úti fyrri hluta vetrar. Sjaldan hefur af þessu tjón orðið, svo miklu
nemi, en oft hafa menn og fénaður lent í hrakningum á heimleið. Flest vor
hefur fé verið rekið austur fyrir rúning og ær stundum fyrir burð, en teknar
aftur heim um burðinn. Fram til skamms tíma var hestaganga mikil á
Austurfjöllum. Vetrarferðir voru þá tíðar austur þangað, bæði til eftirleita,
fjárgeymslu og hestagangna, og urðu þær ferðir oft harðsóttar. 266

Önnur heimild segir, að árið 1925 hafi Mývetningar í fyrsta sinn haft óbornar
ær austan við Nýjahraun. 267
Í bókinni Göngur og réttir er sérstakur kafli um göngur og réttir í
Mývatnssveit. Verður hér að nokkru tekinn upp kaflinn um „afréttir“.
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Afrétt Skútustaðahrepps liggur norðan og norðvestan undir Ódáðahrauni og í
útjöðrum þess, en það heiti er notað meðal kunnugra sem heildarnafn á
hraunfláka þeim hinum mikla, er þekur hálendið milli Jökulsár á Fjöllum og
Skjálfandafljóts, allt sunnan frá Vatnajökli norður til byggða. Einstök svæði
þessa hrauns hafa hins vegar sín sérstöku nöfn, svo sem Frambruni, Útbruni,
Taglabruni o.s.frv.
Afréttarlönd þessi eru víðáttumikil. Takmarkast þau að vestan af
leitarsvæðum Bárðdæla, að austan af Jökulsá á Fjöllum, en að norðan af
leitarsvæðum Keldhverfinga og Aðaldæla- og Reykdælahreppa.
Um Bláfjallsfjallgarð skiptist afrétt þessi í Austur- og Suðurafrétt, sem svo
eru nefndar.
... nú skipta Mývetningar sér ekki af göngum á sum þau svæði, er þeir áður
höfðu fjallskilastjórn á. [Síðan kemur afréttarskráin frá 1878.] ....
Um miðja 19. öld virðist, eftir því sem nú er vitað, að Suðurafrétt hafi verið
notuð meira til upprekstrar en Austurafrétt. Var almenn venja að reka
fráfærnalömb í Miklamó og Framdali. Haglendi var um þessar mundir stórum
meira á Suðurafrétt en nú er, því síðastliðin 100 ár hafa stór og góð landsvæði
eyðilagst þar af uppblæstri, svo sem Mótunga, Skafamýrar og hluti af
Miklamó. 268

Jóhann Skaptason sýslumaður á Húsavík tók saman „Upplýsingar um afrjettir
og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ 269 Þar er eftirfarandi afréttarlýsing
Skútustaðahrepps, höfð eftir oddvita:
1. Austurfjöll vestan Jökulsár á Fjöllum, norðan frá Dettifossi til öræfa upp.
Mörk að vestan eru heimalönd bújarða við Mývatn og Bláfellsfjallgarður.
2. Suðurafrjett. Frá heimalöndum Mývetninga að norðan suður til öræfa í
Ódáðahrauni. Nokkur spilda þess afrjettar nær vestur að Skjálfandafljóti.

Um eignarhald var sagt, að Austurfjöll hafi verið eign Reykjahlíðarkirkju, en
muni nú talin eign eigenda Reykjahlíðar. Suðurafrétt verið eign Skútustaðakirkju, en
nú talin jörðinni Skútustöðum, sem væri að ¾ opinber eign, en bændaeign að ¼. Þó
telji allir hreppsbúar sig hafa upprekstrarrétt til sumarnota og álíti venju og langa hefð
ráða þar um, svo ekki þurfi sérstakt leyfi. Stöku jarðir hafi eingöngu, eða nær því,
notað heimalönd sín til sumargöngu, síðan fráfærur féllu niður, og kynnu því að hafa
rofið hefðarrétt. Öræfi liggi sunnan við bæði Austurfjöll og Suðurafrétt og milli þeirra
(Bláfellsfjallgarður). Öræfi þessi oftast leituð tvisvar á hausti, þar sem nokkurt
haglendi væri eða kinda von. (Leitað í flugvélum).
Samkvæmt Göngum og réttum voru á síðari tímum þessi leitarsvæði á
„afréttum“ Mývetninga: Norðurfjöll, Veggir, Eystri-Miðfjöll, Neðri-Miðfjöll og
Gæsafjöll eða Gæsafjallastykki á Austurafrétt, Útbruni og Frambruni á Suðurafrétt og
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loks Grafarlönd. 270 Áður fyrr hafi fé af Austurafrétt verið réttað á Réttargrund við
Hlíðarhaga, og þangað muni hafa verið smalaður mikill hluti Austurafréttar eða
sunnan frá svonefndri Vallhumalslág og norður að landamerkjum Keldhverfinga,
sennilega suðurhluti „afréttar“ Keldhverfinga og einhver hluti af „afrétt“
Helgastaðahrepps. Einnig er vitnað til gamalla sagna um, að Keldhverfingar hafi
smalað Austurafrétt að nokkru áður fyrr, því að Mývetningar hafi þá ekki notað hana
mikið til fjárgöngu. 271 Samkvæmt bréfi sveitarstjóra Skútustaðahrepps 12. mars 2007
með fylgiskjölum eru „afréttir“ í hreppnum í einkaeign ákveðinna jarða og skiptast í
Austurafrétt og Suðurafrétt. Síðari ár hafi Bárðdælir annast smölun sunnan Suðurár,
enda eingöngu fé úr Bárðardal á því svæði. 272
Úrskurðað var í máli Skútustaðahrepps gegn hreppssjóðum Aðaldæla- og
Kelduneshrepps 1. ágúst 1973 á Húsavík. Dómkröfur stefnanda voru m.a. að
hreppsjóðum Aðaldæla- og Kelduneshreppa yrði gert að greiða Skútustaðahreppi
fjórðung af útlögðum kostnaði vegna landamerkjagirðingar frá Dettifossi að
sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll. Til vara var þess krafist að sömu aðilum
yrði gert að greiða kostnað í hlutfalli við skiptingu „afréttarlands“ milli þeirra. Einnig
var þess krafist að hreppssjóður Reykdælahrepps 273 yrði gerður að meðaðila í
aðalsökinni og meðábyrgur gagnvart þeim kröfum sem gerðar væru til hreppssjóða
Aðaldæla- og Kelduneshreppa
Helstu málavextir voru þeir að á árunum 1970-1972 var að frumkvæði
Skútustaðahrepps gerð „afréttargirðing“ frá Dettifossi að austan að
sandgræðslugirðingu vestan Gæsafjalla að vestan. Stefnandi hélt því fram að hinir
stefndu væru skyldugir að taka þátt í þeim kostnaði sem af þessu reis samkvæmt
girðingarlögum. Fram kom að um landamerkjagirðingu væri að ræða og að landið
sunnan hennar væri „afréttur“ Skútustaðahrepps en norðan hennar sameiginlegur
„afréttur“ stefndu. Ósamkomulag hafi svo orðið um skiptingu kostnaðarins.
Hinir stefndu sögðu að engin ákvæði væru í girðingarlögunum sem skylduðu
til aðildar að girðingu milli „afrétta“ og að slík skylda hefði aðeins getað myndast
með samþykkt sýslunefndar. Ástæða stefnanda til þess að reisa þessa miklu
„afréttargirðingu“ hlyti að vera ágangur búfjár eða önnur skyld ástæða. Einnig bentu
þeir á að með nýjum lögum hefði verið bætt nýjum greinum inn í girðingarlögin sem
beinlínis segðu að sýslunefnd skyldi úrskurða undir hvaða grein girðingarlaganna
fyrirhuguð „afréttargirðing“ skyldi falla. Sá úrskurður skuli fyrst og fremst byggjast á
því hvort ágangur búfjár réttlætti einhliða ákvörðun um lagningu girðingar og hvort
fyrirhugað stæði hennar væri nothæft, miðað við hæð lands, landslag og snjóalög.
Rifjaður var upp aðdragandi þessa girðingarmáls og greint frá því að árið 1967
hafi það verið lagt fyrir sýslufund Suður-Þingeyjarsýslu. Í fundargerð sýslunefndar
270
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megi sjá að oddviti Skútustaðahrepps hafi lagt fyrir erindi um setningu samþykktar
um endurnýjun girðingar milli Mývatnssveitar annars vegar og Kelduhverfis,
Aðaldælahrepps og Reykdælahrepps hins vegar. Eftir að hafa rætt málið komst
sýslunefndin að þeirri ályktun að ekki væri ástæða að efna til sérstakrar samþykktar í
þessu skyni en samþykktu að veita oddvita sínum heimild til þess að veita
Mývetningum undanþágu með tilfærslu á smölun á þessu ári.
Árið 1970 var málið tekið upp á sýslufundi Norður-Þingeyjarsýslu sem kaus
tvo menn til þess að kom á sáttum fyrir hönd Kelduneshrepps en þær tilraunir báru
engan árangur. Fundur var haldinn 16. september 1969 í Hótel Reynihlíð að
frumkvæði oddvita Skútustaðahrepps. Þangað mættu fulltrúar frá sveitarstjórnum
Reykdæla-, Aðaldæla-, Kelduness- og Skútustaðahreppa auk sýslumanns og fulltrúa
hans. Tilefnið var að freista þess að ná samkomulagi um lagningu afréttargirðingar frá
Dettifossi vestur í sandgræðslugirðingu vestan Gæsafjalla. Á fundinum var þess óskað
að sýslumaður leitaði umsagnar félagsmálaráðherra um málið. Í bréfi, sem sýslumaður
ritaði ráðherra 13. október 1969 segir að Skútustaðahreppur hafi ákveðið að girt skuli
á „afréttarmörkum“ milli „afréttarlands“ Skútustaðahrepps og „afréttarlanda“
lágsveitanna Reykdæla-, Aðaldæla- og Kelduneshreppa. Sýslumaður var sammála
skilningi Skútustaðahrepps á girðingarlögunum hvað framkvæmd verksins varðaði.
Lágsveitahrepparnir töldu hins vegar að þeim væri enginn hagur í því að greind
„afréttargirðing“ yrði reist og kostnaðurinn við það sér ofviða. Þeir héldu því fram að
Skútastaðahreppur gæti ekki krafið þá um þátttöku í kostnaði við girðinguna nema
ákveðið væri að reisa hana með sýslunefndarsamþykkt.
Umboðsmaður hinna stefndu krafðist þess að dómari, þ.e. Jóhann Skaptason
sýslumaður, viki sæti í þessu máli og úrskurðaðist þannig. 274
Samdægurs var tekið fyrir mál Skútustaðahrepps gegn hreppssjóði
Reykdælahrepps. Dómkröfur stefnanda voru m.a. að hreppsjóði Reykdælahrepps yrði
með dómi gert að greiða Skútustaðahreppi fjórðung af útlögðum kostnaði vegna
landamerkjagirðingar frá Sandvatni að sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll.
Málavextir voru þeir að sumarið 1968 hafi, að frumkvæði Skútustaðahrepps, verið
gerð landamerkjagirðing frá Sandvatni norðan Mývatns að sandgræðslugirðingu
vestan við Gæsafjöll og þannig skilið milli landa Mývetninga annars vegar og
Reykdæla hins vegar. Girðingin hafi verið lögð í samráði við oddvita Reykdælahrepps
en síðar hafi komið upp ósamkomulag um skiptingu á greiðslu kostnaðar við
framkvæmdina.
Í sýknukröfu hins stefnda kemur m.a. fram að umrædd girðing liggi nálægt
merkjum milli jarðanna Hamars og Hóla í Laxárdal annars vegar og Grímsstaða í
Mývatnssveit hins vegar sem allar séu í einkaeign. Jafnframt bendir hinn stefndi á að
ef til þess kæmi að litið yrði á girðinguna sem girðingu milli „afrétta“ þá hefði
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stefnandi ekki haft rétt til að reisa hana með einhliða aðgerðum samkvæmt
girðingalögum.
Aðdragandi þessa er að öllu leyti eins og aðdragandi hins málsins sem rakið er
hér að framan og úrskurðurinn var á sömu leið, þ.e. að héraðsdómarinn Jóhann
Skaptason sýslumaður skyldi víkja sæti í þessu máli. 275
Ekki hefur fundist dómur í þessu máli. Væntanlega hefur hann verið færður í
embættisbók setudómara, en ekki verður séð frá hvaða embætti hann var.
Lögð hefur verið fram af hálfu umboðsmanna Skútustaða álitsgerð nefndar,
sem hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði árið 1983 til þess að fjalla um
afréttarmálefni í Mývatnssveit. Nefnd þessi skilaði af sér 15. janúar 1985. 276 Ekki
verður séð, að tillögur nefndarinnar hafi verið samþykktar. Verða þær því ekki teknar
upp hér, en vikið að nokkrum atriðum um mörk heimalanda og „afrétta“, sem
afréttarnefndin tók upp í álitsgerðina. Þar er vísað til afréttarskrár Skútustaðahrepps
frá árinu 1878, einnig til 3. greinar fjallskilareglugerðarinnar frá 1893 um skiptingu
lands í „afrétti“ og heimalönd. Síðan er getið um bókun í fundargerð almenns
sveitarfundar 12. febrúar 1895, þar sem samþykkt var að kjósa fimm menn í nefnd til
þess að athuga notkun heimalanda og „afrétta“ sveitarinnar, sem og upprekstur
geldfjár. Nefnd þessi lagði breytingar á afréttarskránni frá 1878 varðandi heimalönd
Reykjahlíðar og Grænavatns samkvæmt fundargerð frá 8. desember 1896. Á
almennum sveitarfundi 28. mars 1898 var tillögum nefndarinnar breytt nokkuð og
eftirfarandi samþykkt um mörk heimalanda og „afrétta“.
1. Heimaland Reykjahlíðar takmarkar bein lína úr Dumbahnútu í Hlíðarfjall
(eða um hraunið) að öðru leyti ráða hin eldri takmörk.
2. Frá Námafjalli ræður fjallgarðurinn til suðurs í Þrengslaborgir – eins og
áður – ofan við lönd Strandar, Kálfastrandar og Garðs.
3. Heimaland Grænavatns takmarkast þannig: Að sunnanverðu ræður
Silungalækur úr honum bein lína í suðurhorn Sellandafjalls, og að austan bein
lína úr austanverðu Sellandafjalli í Seljahjalla.

Þá er í álitsgerðinni vísað í fundargerð sýslunefndar árið 1898, þar sem segir:
14. liður. Voru ákveðin takmörk fjallskiladeildarinnar í Mývatnssveit eftir
tillögum sveitarstjórnarinnar í Skútustaðahreppi.

Er því ályktað, að hér sé um að ræða samþykktina frá 28. mars, og kemst
afréttarnefndin að þeirri niðurstöðu:
Afréttarskrá fyrir Skútustaðahrepp dags. 13. marz 1878 er í fullu gildi með
þeim breytingum sem almennur sveitarfundur 28. marz 1898 samþykkti og
staðfest er á aðalfundi sýslunefndar s.á.
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Síðan segir, að á undanförnum árum hafi komið fram óskir afréttareigenda í
Vogum og Reykjahlíð um að nokkur hluti „afréttar“ í eigu þessara jarða yrði gerður
að heimalandi. Telji nefndin rétt að hreppsnefnd semji tillögur að nýrri afréttarskrá,
kynni hana og leiti samþykkis landeigenda og staðfestingar sýslunefndar. Koma þá
tillögur afréttarnefndarinnar, sem eins og áður segir sést ekki að hafi verið
samþykktar. Loks segir afréttarnefndin:
Þó ekki væri til afréttarskrá fyrir 1878 er ljóst að bæði Hlíðarhagi og
Krákárbakki eru byggð í afrétti, og því eðlilegt að heimalönd jarðanna hafi
sjálfkrafa orðið að afrétti aftur þegar byggðin lagðist af.

Samin var lögfesta fyrir jörðina Möðrudal þann 9. maí 1844:
Þad giörum vid undirskrifadir hérmed vitanlegt ad vid eptir Laganna
Fyrirmælum lögfestum hér i dag okkar Födrleifd og rétta Eign Jördina
Modrudal á Fjalli innan Jökuldals og Hlidar Hrepps i Nordurmúla Sýslu;
Lögfestum vid allt sem tédri Jördu Mödrudal fylgt hefr og fylgia á ad réttu og
fornu lagi, bædi Tödr og Eingiar, grítt og ógrítt, Vötn og Veidistödr og öll þau
Herlegheit sem nefndri Jördu á ad fylgia til þeirra ummerkia sem til er vísad i
Máldaga Herra Stepháns Biskups af 1493 og fleyri Biskupanna Visitatiu<r>
sanna og samhlióda eru, ad Mödrudalsstad tilheyri … Hesta gaungu á
Mivatnsfiöllum og hálfar Herdabreidstúngur. 277

Undir lögfestuna skrifuðu Sigurður og Methúsalem Jónssynir. Hún var
þinglesin þann 11. maí 1844.
Þann 20. mars 1884 var lagt fram landamerkjabréf fyrir Möðrudal með
hjáleigunum Lóni [Rangárlóni], Gestreiðarstöðum og Fögrukinn. Það var undirritað af
Stefáni Einarssyni í Möðrudal. Þar segir m.a.:
Einnig á Möðrudalur átta hrossa göngu á „Austurfjöllum“ vestan Jökulsár og
hálfar „Herðabreiðar-tungur“. 278

Ódagsett landamerkjabréf fyrir Möðrudal var þinglesið 25. júlí 1923: Þar segir
m.a.:
Ítök í annarra löndum: Á Mývatnsöræfum [fyrir ofan línu] 4 hrossa ganga á
vetrum og vori og egg og viðartekja í Grafarlöndum og
Herðubreiðarlindum. 279

Jón A. Stefánsson í Möðrudal skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af bændum þar í nágrenni og Einari Friðrikssyni og Jóni Einarssyni fyrir
Reykjahlíð.
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5.8.4

Afréttarsvæði inn af Bárðardal (upp af austanverðum Bárðardal)

5.8.4.1 Einarsstaðir/Framdalaafréttur
Einarsstaðir í Reykjadal voru landnámsjörð Ketils hörzka Þorsteinssonar, bróður
Eyvindar, sem nam Reykjadal upp frá Vestmannsvatni. 280 Einarsstaðir munu kenndir
við Einar Konálsson, sonarson Ketils.
Í máldögum Auðunar rauða 1318 er Einarsstaðakirkju getið. Ekki er minnst á
afrétt. 281 Sömuleiðis í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
ársins 1394. 282
Til er úrskurður um kaup þar sem Einarsstaðir höfðu verið seldir fyrir 100
hundraða, 18. desember 1472. 283 Þá voru Einarsstaðir reiknaðir 10 tugir hundraða í
kaupmála 8. nóvember 1523, 284 en sagðir 90 hundruð í jarðakaupum 6. maí 1536. 285
Gísli Þorláksson, Hólabiskup, vísiteraði á Einarsstöðum árið 1672 og getur
ekki um afrétt. 286 Aðrir Hólabiskupar vísiteruðu Einarsstaðakirkju á árunum 1687,
1694, 1702, 1715, 1748 og 1760 og nefna ekki afrétt. 287 Steingrímur Jónsson biskup
gerir það ekki heldur árið 1828. 288
Engin skjöl voru til staðar við prófastsvísitasíu á Einarsstöðum árið 1735. 289
Afréttur Einarsstaðakirkju er ekki nefndur við prófastsvísitasíur á árunum 1751 og
1777. 290
„Þögnin er fróðleg, þó að henni megi ekki treysta um hvert einstakt atriði“
segir Björn Sigfússon háskólabókavörður í formála sínum að Ljósvetninga sögu í
Íslenzkum fornritum. 291 Aðrar heimildir eru til um „afrétt“ Einarsstaða í öðrum
heimildum, og eru þær eftirfarandi:
Jarðabók Árna og Páls segir um Einarsstaði:
Staðurinn á og hálfa Hafurstaðahlíð móts við Arnvetnínga og Öxnadal allan,
afrjett allan fyrir ofan Krossá og Sandmúla allan og Hátún. Þessi ítök liggja
framm af Fljótsheiði fyrir austan Skjálfandafljót. 292

Ekki er minnst á, að Arnarvatn eigi hluta Hafursstaðahlíðar í lýsingu
jarðarinnar í Jarðabók Árna og Páls. En í sömu Jarðabók er sagt um Víðiker í
Bárðardal:
280
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Eigandi sýslumaðurinn Bjarni Petursson að Skarði, og er þetta býli kallað
heimaland Einarstaða í Reykjadal en fylgir þó Bárðardalshrepp. 293

Og í prófastsvísitasíu Einarsstaðakirkju árið 1777 stendur:
Alyktast nú ad tyund frá Einarstada afbjle Vídirkere liggiande i Lundarbrecku
k(ir)kiu Sókn hníge til Bardar dals Prests, Enn gialldest ej híngad i
Reikjadal. 294

Benedikt Þorsteinsson var sýslumaður í Þingeyjarsýslu og varalögmaður og
síðar lögmaður og bjó um skeið á Einarsstöðum í Reykjadal og átti þá jörð.295 Í
sýslumannsdómabók hans koma Einarsstaðir og land þeirra á Króksdal við sögu á
árunum 1719 og 1721:
Á manntalsþingi að Haganesi við Mývatn 16. júní 1719:
4° tilbaud vicelögmadurenn þessa Hrepps innbuendumm Einarsstada kyrkiu
land a Kroksdal yxnadal, og Hafursstada hlijd fyrer sinn afrjettar pening i
móte billegre forlijkan annars fyrerbijdur hann alla oleifda [upphaflega
skrifað, oleifelega] brukun þar a og leggur vid sekter. 296

Upplesnar voru og uppáskrifaðar lögfestur m.a. fyrir Einarsstöðum á
manntalsþingi að Helgastöðum 16. júní 1721. Inntaks er ekki getið. 297
Á manntalsþingi að Helgastöðum 16. júní 1721:
6° til sagdi Vicelögmadurinn Einarstada og Helgastada kyrkiusóknar
Mönnum ad Rietta sig efter Einarstada Kyrkiu Máldaga og gömlum
fyrrverandi yfirVallda her i Sysslu domum og skickunum, sem á lögum
GrundValladar Vmm [Vmm, ógreinilegt] gielldfiár rekstur I Eynarstada
kyrkiu afriett kroksdal yxnadal etc. Hveria afriett Vicelögmadurinn tilseigir
bændum þessarar Sveitar ad rækia eftir lögum og skilldum. 298

Og á manntalsþingi að Haganesi við Mývatn 18. júní 1721:
5° Framkom Alvarlegt prótest buenda i Reikiadal á móti gieldfiár Rekstre
búenda i þessum Repp I Eynarsstada kyrkiuland, Króksdal, yxnadal og
Hraunárdal sem er Almenningur þeirrar og er MyVatnsbuendum tilsagt sig
Her eptir ad Retta og ecki moti lögum sitt fe i adurnefndt land Reka. 299

Er þá komið að Reykjahlíðarþætti í sögu Einarsstaðaafréttar.
Í svokallaðri Skinnastaðaártíðaskrá, AM. 249 d, folio, er máldagi
Reykjahlíðarkirkju frá árinu 1573. Þar er nefnt ítak kirkjunnar:
Gelldfiar og Lamba Rekstur främm ä fioll J Einarstadakirkiu Jtok/ …
293

Skjal nr. 2 (177) a-b.
Skjal nr. 2 (177) a-b.
295
Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár I, 142-143.
296
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.).
297
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.).
298
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.).
299
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.).
294

95

96
Skrifat A eidum 17 dag februarij 1573. 300

Hið sama kemur fram í prófastavísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá árinu 1735 og
biskupsvísitasíu sömu kirkju árið 1828. 301 Sömuleiðis í lögfestu Einars Jónssonar
fyrir Reykjahlíð 5. júní 1758. 302 Ólafur Þorláksson á Skútustöðum hafði mótmælt
lögfestu Einars Jónssonar fyrir Reykjahlíð árið 1745 að því leyti sem hann sagði hana
eiga til Framfjalla sem Ólafur sagði vera sína fullkomna eign og byggði á yngstu og
elstu máldögum og vísitasíum Hólabiskupa. Mótmæli Ólafs eru dagsett 2. júní 1745
og voru lesin upp samdægurs á manntalsþingi að Skútustöðum af Jóni Benediktssyni
sýslumanni. 303 Væntanlega eru Framfjöll landið austan Skjálfandafljóts.
Einarsstaðakirkja er sögð eiga afréttarítak á Krókdal í óársettri lýsingu
Skútustaðaþinga sem sennilega er frá því um 1840. 304
Fyrir manntalsþingi á Ljósavatni 21. maí 1849 var lesið upp bann, dagsett 21.
maí 1849, gegn því að Bárðdælingar notuðu Einarsstaðakirkju land fram á fjöllum
austanvert við Skjálfandafljót. 305
Framar í umfjöllun um Skútustaðaafrétt eru teknar upp vitnaleiðslur árið 1849
um „Hraunárdalsafrétt“, sem eigandi Einarsstaðakirkju gerði kröfu til. 306 Vísast til
þess og verður ekki endurtekið hér. Sömuleiðis er þar vikið að þinglestri árið 1860 á
lögfestu fyrir öllum Einarsstaðakirkjulöndum á Framfjöllum frá 21. maí 1759. 307
Lögfesta Einarsstaða var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 27. maí
1804. Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 308
Á manntalsþingi Reykdæla á Breiðumýri, 20. maí 1905, var birt
Stjórnarráðsbréf frá 27. desember 1904 þar sem spurst er fyrir um gömul
heimildarskjöl fyrir fasteignum. Þingmenn upplýstu um að fátt væri að finna í
hreppnum af slíkum skjölum nema helst fyrir Einarsstaðaeigninni. 309
Þann 3. júní 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir Framdalaafrétt. Því var
þinglýst 26. júní 1897:
Landamerkjaskrá fyrir afrétt þann sem kallaður er „Framdalir“ og liggur
suður af Bárðardal að austan en tilheyrir Einarsstöðum í Reykjadal.
Að norðan ræður Krossárgil frá upptökum til Skjálfandafljóts, að austan og
sunnan ráða grjót og sandar sem umkringja þetta land á þá 2 vegu að vestan
ræður Skjálfandafljót. Hagar og beitilönd innan þessara takmarka eru þessi.
Krossártorfa sunnan Krossár, Krókdalur, Bálabrekka, Yxna dalur, Stapa300
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mosar, Íllagil og Íllagilsmosar, Hraunárdalur, Flæður, Drög og Teigjur. Fyrir
norðan Krossá eru þessi ítök í Skútustaðalandi hálf Hafursstaðahlíð, allur
Sandmúli. 310

Eigandi Einarsstaða, Haraldur Sigurjónsson, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af eftirfarandi aðilum: Árna Jónssyni, sem skrifaði undir fyrir hönd
Skútustaðakirkju, og Guðbjörgu Aradóttur, sem var eigandi ¼ úr Skútustöðum. Á
spássíunni við hliðina á landamerkjabréfinu stendur að ítökum hafi verið lýst þann
28.12.1953 samkvæmt áskorun 20.5.1953. Undir þetta skrifar J. Skaptason.
Ítaki Reykjahlíðar í Einarsstaðaafrétt er lýst í landamerkjabréfi Reykjahlíðar 8.
apríl 1891, en í athugasemd sýslumanns segir að því hafi ekki verið lýst samkvæmt
áskorun 20. 5. ´53 og sé því niður fallið. 311
Í landamerkjabréfi Skútustaða frá 13. apríl 1891 segir (sjá að öðru leyti
Skútustaði):
Innan þessara um merkja telst
Hafursstaðahlíð og Sandmúla.“ 312

Einarsstaðakirkja

að

eiga

„halfa

Umboðsmaður og eigandi Einarsstaða skrifar undir þetta Skútustaðabréf.
Í jarðamatinu 1849-1850 kemur eftirfarandi fram um Einarsstaði:
Einarstaðir 55 hndr. ... Afrjettarland töluverðt fyrir austan fljót á framfjöllum,
8 hrossa gaungu á austur fjöllum. ... 313

Og fasteignamatið 1916-1918 segir um Einarsstaði:
Búfjárhagar: ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. Ennfremur á
jörðin sérstaka afrétt á Framdölum austan Skjálfandafljóts og átta hesta göngu
í Borgarmelum á Mývatnsfjöllum. 314

Í sama mati er Reykjahlíð talin eiga upprekstur fyrir geldfé og lömb í
Einarsstaðakirkjulandi á Framdölum. 315
Einnig er vikið að þessum réttindum Reykjahlíðar- og Einarsstaðakirkna í
afréttarskrá Skútustaðahrepps árið 1878, sem fjallað verður um síðar.
Árið 1972 sömdu hreppsnefnd Bárðdælahrepps og eigendur Einarsstaða um
það til fimm ára, að hreppurinn tæki land Einarsstaða á Framdölum á leigu til
upprekstrar að öðru leyti en því, að Einarsstaðabændur hefðu upprekstrarrétt fyrir 120
kindur. Bárðdælir sæju um smölun á landinu, og væri smölunarkostnaður á fé, sem
Einarsstaðabændur rækju, leigugjaldið, sem Bárðdælingar greiddu. Væri samningnum
ekki sagt upp, framlengdist hann að sjálfu sér til eins árs í senn. 316
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Einarsstaðakirkja var afhent söfnuði árið 1941. 317 Ekki hafa komið fram skjöl
varðandi þá afhendingu, en ætla má að þar hafi gilt sömu venjur og um aðrar
sóknarkirkjur að engar fasteignir eða ítök hafi verið afhent, heldur aðeins kirkjan sjálf,
gripir hennar og sjóður.
Byggð mun hafa verið á dölunum fram með Skjálfandafljóti. Hafa þar fundist
ýmsar fornleifar og leit gerð að slíku. Fylgir hér á eftir það, sem fundist hefur í
prentuðum heimildum um þær minjar:
Árbók Hins íslenzka fornleifafélags árið 1898 fylgdi fylgirit eftir Daniel
Bruun, sem í íslenskri þýðingu nefnist „Nokkurar eyðibygðir í Árnessýslu,
Skagafjarðardölum og Bárðardal rannsakaðar sumarið 1897 af Daniel Bruun.“ Þar
fjallar Bruun m.a. um byggðina inn af Svartárkoti og nefnir Hrauntungu, sem komið
hafi í ljós á síðari tímum nyrst í Ódáðahrauni, rétt fyrir sunnan Suðurá og nærri
upptökum hennar, og lýsir rústum þar. Telur Daniel Bruun, að Hrauntunga sé sama og
forna eyðibólið Skútustaðir í Mikley í Skútustaðaafrétt, sem getið sé í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns: Síðan segir:
en alt þetta land, sem hér ræðir um hefir legið og liggur enn undir Skútustaði
og er því sennilegt, að hér hafi upphaflega staðið sel heimajarðarinnar og því
verið kallað Skútustaðasel, en þó hefir þar verið reglulegur bær („vetrhús“)
um langan tíma og þá helzt eftir það er hætt var að hafa þar í seli; það sýna
tóftirnar og hinn mikli öskuhaugur.318

Þá vitnar Daníel Bruun til Jarðabókarinnar um svæðið sunnan Sandár og
austan Skjálfandafljóts og segir um Hafursstaði:
Fyrir austan Fljótið sjást enn tóftir þessa bæjar eða sels. 319

Ólafur Jónsson, könnuður Ódáðahrauns, segir engan hafa getað vísað sér á
þessar rústir, sem ættu að vera einhvers staðar milli Sandár og Sandmúladalsár, og
sjálfur ekki komið auga á nein merki þeirra, þótt skyggnst hafi eftir þeim. 320
Matthías Þórðarson, þjóðminjavörður, birti í Árbók Hins íslenzka
fornleifafélags 1909 grein sem nefnist „Merkur fornmenjafundur“ og fjallar um gripi,
sem fundust á árunum 1908 og 1909 á Sandmúladal, einkum gangsilfur. Þar segir m.a.
Nokkru fyrir norðan Helgastaði fellur Sandmúladalsá í Skjálfandafljót
austanmegin; dregur hún nafn sitt af dal þeim er hún rennur eftir, en dalur sá
hefir nafn sitt af múla þeim, sem er á milli fljótsins og árinnar; verður þar
langt og mjótt nes milli þessara vatnsfalla. Í þessu nesi, norðan í múlanum, er
forn bæjarrúst örblásin og vottar lítt fyrir veggjum, enda er þar sandur mikill.
D. Bruun hefir ekki orðið áskynja um þessa rúst, og engin munnmæli eru til
317
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um það, hvað sá bær hefir heitið, er hér hefir staðið. Eru líkur til að hann hafi
heitið í Sandmúla. Hinumegin við Sandmúladalsá blasir við Hafursstaðahlíð
og hefir bærinn Hafursstaðir staðið þar (sbr. ritg. Bruuns); fram með fljótinu,
undir hlíðinni heita Hafursstaðaeyrar.
Um það hefir gangnamönnum o.fl. verið kunnugt lengi, að smágripir ýmsir
fyndust í rústunum í Sandmúla. 321

Síðan er greint frá gripum frá Sandmúla, sem Forngripasafnið fékk hjá Erlendi
Þórðarsyni frá Svartárkoti. Taldi Matthías fundinn bera þess órækan vott, að þar hefði
byggt verið á landnámstíð eða söguöld, en ekki haldist við byggð. 322
Þorvaldur Thoroddsen segir Hafursstaði hafa verið neðst í Hafursstaðahlíð, þar
sjáist enn rétt með almenningi og tíu dilkum og segir síðan:
Syðst í Hafursstaðahlíð, rétt fyrir sunnan Sandmúladalsá, hefir blásið upp
bær. Jón Þorkelsson [þá á Halldórsstöðum, fylgdarmaður Þorvalds] sagðist oft
í ungdæmi sínu hafa komið þangað og fundið þar ýmsar fornmenjar, sem nú,
því miður væru allar týndar. Þar voru t.d. brot úr leirílátum úr rauðum
brendum leir og einkennilegir hnappar með krossi og fæti niður úr krossinum;
þar fanst og brýni um þumlungsdigurt, en 2 kvartil á lengd, og smáir holir
steinar (hnetur), líkir lausnarsteinum; heldur J. Þ. að þeir hafi verið brúkaðir á
net, því silungur er þar í fljótinu efra og í þveránum. 323

Í I. bindi Ódáðahrauns er þetta:
Rétt áður en en við förum yfir Sandmúladalsá, verða á vegi okkar fornar
bæjarrústir norðan undir Sandmúlanum. Allt er þar örfoka, og af bænum ekki
annað eftir en steinahrúgur, en talsvert mikið sést þar af beinarusli og dálítið
af ösku og gjalli. Ef til vill eru þetta rústirnar af Hafursstöðum, en norðan við
Sandmúladalsána eru örnefnin Hafursstaðahlíð, það er austurhlíð dalsins, sem
nú er alveg örfoka, og Hafursstaðaheiði þar austur af. Ef Hafursstaðir hefðu
verið norðan Sandmúladalsár, er líklegt, að rústir þeirra fyndust þar. 324

Jón Sigurðsson í Yztafelli taldi fráleitt, að Hafursstaðir væru sami bærinn og
fannst við Sandmúla. 325
Hér á eftir verður tekið upp það, sem skjallegar heimildir segja um „afrétti“ á
Framdölum.
Jörðin Þverá í Laxárdal var seld með ítökum, 12. apríl 1477, þ. á m.:
giellfienadar rekstr til afriettar aa kroksdal arlega. 326
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Hér mun væntanlega vera átt við Króksdal með Skjálfandafljóti en engar
frekari heimildir finnast um þennan rétt Þverár.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir um þetta svæði:
Yxnad<a>lur, Króksdalur, Hafurstaðahlíð og Sandárnes heita örnefni fyrir
austan Skjálfandafljót fram frá bygðinni, það eru almenníngar til
upprekstur<s>, fyrir afrjettarfje úr Bárðardal austan framm, og so hafa
Reykdælíngar stundum brúkað upprekstur í þennan almenníng.
Hafurstader kallast fornt eyðiból í þessum almenníngi á Hafurstaðahlíð, og
sjást þar enn nokkur byggíngarmerki rústa og girðínga. Ekki má þetta eyðiból
aftur byggja, því það er viði vaxið en heyskapur enginn. 327

Þetta land hefur verið eignað Skútustöðum í Mývatnssveit og Einarsstöðum í
Reykjadal.
Í jarðamatinu 1849-1850 er að finna eftirfarandi umfjöllun um
Helgastaðahrepp:
... Afrjettarland má telja nokkuð, er ymsum jörðum í sveitinni tilheyrir, þó ei
sje henni einhlýtt með öllu. ... 328

Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Ljósavatnshrepp:
... Í Bárðardal ... og landkjarni víðasthvar í betralagi, ef hans mætti viðnjóta
fyrir ágángssakir af afrjettar fje því, er sækjir þaðan í búfjár haga, einnig er
sumar hagi fyrir gjeldfje sveitarmanna þegar mjög eyddur af sandfoki. ... 329

Ólafur Jónsson fjallar um leit að fornum fjallvegum og útilegumönnum í ritum
sínum Ódáðahraun. Þar er m.a.:
Um þetta leyti, fyrir og eftir aldamótin átján hundruð, fara einstaka menn í
sveitum þeim, sem liggja að Ódáðahrauni, að skyggnast lengra inn á öræfin
en áður hafði tíðkazt. Það þótti mikið þrekvirki, er Marteinn Þorgrímsson frá
Garði við Mývatn fann Marteinsflæðu, en áður var aldrei farið lengra suður í
fjárleitir en á Hraunárdal. Þorv. Thoroddsen segir, að þetta hafi verið snemma
á 19. öld, en það getur tæplega verið, hefur líklega verið seint á 18. öldinni,
því að Marteinn er fæddur um 1737 og dáinn 6. júní 1824. 330

Ólafur Jónsson rekur einnig ferð „landaleitarmanna“ árið 1880, sem var til
þess að leita óþekktra haglenda. Komust þeir m.a. í Rjúpnabrekku, Gæsavötn,
Kistufell, Kverkfjallarana og Hvannalindir.331 Næst síðasta málsgreinin í þeirri
umfjöllun er svohljóðandi:
Áður en ferð þessi var farin, hafði ekki verið leitað úr Bárðardal sunnar en á
Marteinsflæðu, en eftir þetta var oft farið í leitir alveg suður að Gæsavötnum.
327
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Sérstakur kafli er um „Austurafrétt Bárðdæla - Framdali“ í ritinu Göngur og
réttir. Þar segir, að fyrir 1884 hafi fjallskil á landi því, sem Bárðdælir leituðu nú
austan Fljóts, verið sameiginlega innt af höndum af Mývetningum og Bárðdælum.
Um 1880 hafi verið svo komið, að Bárðdælum hafi einum, að heita mátti, verið gerð
fjallskil á Framdali. Árið 1884 standi eftirfarandi klausa í fjallskilaskrá
Skútustaðahrepps:
„Framdalaleit, eftir samkomulagi við Bárðdælinga taka þeir að sér að hreinsa
Framdali forsvaranlega, og jafna þeir göngunum sjálfir á sig, en eru að öðru
leyti gangnafríir í framafrétt,“ (þ.e. suðurafrétt).

Eftir þetta er Framdalaleit ekki nefnd í fjallskilaskrám Skútustaðahrepps.
Upp frá þessu sé farið að tala um austurafrétt Bárðdæla, en göngurnar kallaðar
Framdalagöngur, þótt mun víðar sé gengið en Framdali eina, því að leitarsvæðið náði
frá heimalöndum í Bárðardal og suður á Vonarskarð, meðan mæðiveikivarnargirðingar komu eigi til sögunnar.332 Fram til ársins 1884 hafi sauðfé af allri
Fljótsheiði verið smalað í einu lagi til Strengjaréttar á Krákárbökkum, suðaustur af
Hrútavíðiseli, suður frá Baldursheimi í Mývatnssveit. Ágreiningur hafi orðið haustið
1883, sem varð til þess, að næsta vor hófst réttargerð í Víðikeri, og gengist fyrir því
að fjallskilafélaginu yrði skipt eftir hreppamörkum Bárðdæla og Mývetninga. 333
Einnig segir í sama riti um „afrétti“ Mývetninga:
Um miðja 19. öld virðist, eftir því sem nú er vitað, að Suðurafrétt hafi verið
notuð meira til upprekstrar en Austurafrétt. Var almenn venja að reka
fráfærnalömb í Miklamó og Framdali. Haglendi var um þessar mundir stórum
meira á Suðurafrétt en nú er, því síðastliðin 100 ár hafa stór og góð landsvæði
eyðilagst þar af uppblæstri, svo sem Mótunga, Skafamýrar og hluti af
Miklamó. 334

Fram kemur í samþykkt fulltrúa hreppsnefnda Helgastaða-, Ljósavatns- og
Skútustaðahreppa í maí 1880 að þá eru orðin vandkvæði á að hreinsa Framafrétt
austan Skjálfandafljóts vegna þess hve fáir notuðu hana. Var ákveðið, að menn í
Mývatnssveit, sem ættu að gera fjallskil á Austurfjöll, legðu styrk til fjallskila á
Framafrétt, móts við styrk frá Helgastaðahreppi til fjallskila á Austurafrétt. 335
Eftirfarandi hefur Ólafur Jónsson eftir Sigurði Jónssyni á Arnarvatni um
hefðbundnar fjárleitir í Mývatnssveit:
Bárðdælingar hafa nú um langt skeið einir notað Framdali, þ.e. afréttinn
austan Skjálfandafljóts, sunnan Sandár og Austurdala – mestur hluti hans
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tilheyrir samt Mývatnssveit. Smala þeir allt suður í Vonarskarð, og eru leitir
þeirra langar. 336

Í samantekt Jóhanns Skaptasonar sýslumanns árið 1959, „Upplýsingar um
afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ er skrá yfir „afrjetti í umsjá
hreppsnefndar Bárðdælahrepps“, höfð eftir oddvita. Þar segir:
Afrjettarland austan Skjálfandafljóts: Að vestan ræður Skjálfandafljót. Að
austan ræður lína frá Suðurá ofanvert við Kerlingarbörð suður í
Langadalsárós, þar sem hún fellur í Sandá, síðan ræður Langadalsá og drag
það, er að henni liggur austanvert við Álftatjarnarflæðu, er því dragi sleppir,
ráða að austan og sunnan hagar með þeim drögum, er flytja vötn til
Skjálfandafljóts. Að norðan Suðurá að Suðurárkrók, en þaðan girðing vestur í
Skjálfandafljót.

Um eignarhald hafði sýslumaður eftir oddvita, að Stóratunga ætti allt hraunið
suður að Sandá; svæðið frá Sandá og suður að Krossá væri talið eign Skútustaða (eða
Skútustaðakirkju), en svæðið frá Krossá og suður að öræfum væri talið eign
Einarsstaða í Reykjadal. Notkun „afréttarins“ byggðist á venju og hefð. Bárðdælingar
mundu nær eingöngu hafa notað Austurafrétt frá 1850. Afréttarnotkun hefði verið
bönnuð eftir fjárskipti 1945, en nokkur undanfarin ár hefðu Bárðdælingar,
Mývetningar og Einarsstaðamenn ásamt fleiri Reykdælingum notað „afréttina“.
Óskuðu Bárðdælir þess eindregið, að sveitin fengi fullan umráðarétt yfir þeim
afréttarlöndum, sem fram af henni lægju. Samkvæmt upplýsingum oddvita
Reykdælahrepps ættu Einarsstaðabændur afrétt á Framdölum fram af Bárðardal
austan Skjálfandafljóts. Hann hefði ekki verið í umsjá sveitarstjórnar í
Reykdælahreppi og ekki notaður af bændum þar nema með leyfi Einarsstaðabænda.337
Í þessari samantekt Jóhann Skaptasonar er eftirfarandi afréttarlýsing
Skútustaðahrepps, höfð eftir oddvita:
2. Suðurafrjett. Frá heimalöndum Mývetninga að norðan suður til öræfa í
Ódáðahrauni. Nokkur spilda þess afrjettar nær vestur að Skjálfandafljóti.

Um eignarhald var sagt, að Suðurafrétt hafi verið eign Skútustaðakirkju, en nú
talin jörðinni Skútustöðum, sem væri að ¾ opinber eign, en bændaeign að ¼. Þó telji
allir hreppsbúar sig hafa upprekstrarrétt til sumarnota og álíti venju og langa hefð ráða
þar um, svo ekki þurfi sérstakt leyfi. Stöku jarðir hafi eingöngu, eða nær því, notað
heimalönd sín til sumargöngu, síðan fráfærur féllu niður, og kynnu því að hafa rofið
hefðarrétt. Öræfi liggi sunnan við bæði Austurfjöll og Suðurafrétt og milli þeirra
(Bláfellsfjallgarður).
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Félagsmálaráðuneytið sendi öllum sveitarstjórnum fyrirspurn um
upprekstrarrétt í „afrétt“, heiti hans og mörk árið 1989. 338 Í svari oddvita Bárðardals
var mörkum Bárðardalsafréttar eystri lýst svo:
Vesturmörk:
Skjálfandafljót,
meginkvísl.
Norðurmörk:
Sandá.
Austu<r>mörk: Langadalsá og þar fyrir sunnan tilheyra allir hagar er vatn
fellur af til Skjálfandafljóts afréttinum Suðurmörk: Sandar og auðnir þar sem
haga þrýtur. 339

Í svarinu kemur fram, að kirkjujarðirnar Skútustaðir og Einarsstaðir telji sig
eiga Bárðardalsafrétt eystri að miklum hluta. Reykdælir hafi nýtt sér upprekstrarrétt í
nokkur ár í kringum 1960, en Mývetningar ekki síðan smölunarsvæðum var skipt um
1880.
Reykdælahreppur svaraði því til, að Framdalaafréttur austan Skjálfandafljóts
og sunnan Krossár væri eign Einarsstaða í Reykdælahreppi. Litið hefði verið svo á, að
hann væri í Bárðdælahreppi, en ekkert verið um það samið. 340
Ágreiningur var milli Skútustaða- og Bárðdælahreppa um réttarstöðu
„afréttarins“. Töldu Mývetningar land milli Sandár og Krossár vera innan
Skútustaðahrepps, en Einarsstaðamenn álitu Framdalaafrétt vera í Bárðardalshreppi.
Var samin álitsgerð um málið 1980, 341 og ágreiningi um sveitarfélagamörk vísað til
úrskurðar í félagsmálaráðuneyti árið 1991. 342
Í yfirliti yfir fjallskil í vestari hluta Þingeyjarsveitar gerðu í febrúar 2007
kemur fram, að í fjallskiladeild Austur-Bárðardals er fé frá þeim bændum, sem það
kjósa, flutt á vorin í land sunnan Suðurár og girðingar milli Skjálfandafljóts og
Suðurár í Stórutungulandi. 343

5.8.4.2 Skútustaðir
Reykdæla saga, sem Björn Sigfússon taldi ritaða nálægt miðri 13. öld, segir m.a. frá
Víga-Skútu Áskelssyni. Eftir því sem sagan segir keypti Skúta sér land að Mývatni
ok bjó þar, sem nú heitir á Skútustöðum, ... 344

Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að Skútustaðakirkja á
prestsskyld í heimalandi. 345 Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja
má sögu þeirra til 1394.346
Jörðin Skútustaðir:
338
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med ollum þeim hlunnendum sem þeirre jordu fylger og eigi er ädr med
laugum fra komit.

var seld af Hólabiskupi fyrir Víða og Helluvað í Þingeyjarsýslu þann 25.
október 1504. 347
Að beiðni Björns Gíslasonar var bréfaður að Skarði á Skarðsströnd
vitnisburður Jóns Þórðarsonar, 28. febrúar 1675, um landamerki Grænavatns. Þar er
minnst á merki við Skútustaðaland:
Vr Herdebreid riett Siónhendÿng til [ólæsilegt vegna skemmdar: vesturs?], og
So J Sudurárbotna, Ráda þadann L[an]damerke Sudur J Liósbleÿkz B[y]ttu,
Sem eg higg nu neffnest Skinnhúfutiörn þar med alla Kieralæke og offan ad
Stórafosse á mótz vid Stórutúngu Land J Bárdardal ad vestann, og allt Land
Jtölulaust fÿrer Austann Kráká, vt a mótz vid firstgreind Landamerke Sem
fÿrer Vtann og Austan framm gánga offan j Kráká, Sem Halldenn er ad vera
mune Valakÿll, millumm Adurnefndz gardz (Sem Stendst á vid tiörnena og
Grænalæk) og Krákár (og þesse Vmmerke á mótz vid Skútustadaland sem
liggur ad vtann verdu, Enn Kráká Heffe eg ætÿd Heirt Halldna ad vera Liós,
Skÿr og ómótmælannleg Landamerke millumm Grænavatnz Landz ad
Austann, og Jardanna Balldurzheimz og HrakStrandar (er nú aff Sumumm
Neffnest Sveinzströnd,) Landa ad vestann … 348

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723febrúar 1724 er minnst á eignir Skútustaðakirkju:
II° Kýrkiann ad Skutustödum.
Gardurenn til heirde þad ár 1723 Sr. Sæmunde Magnussýne Enn nu heirer
hann til Monsr. Thorlake Markussýne.
Kýrkiann effter nockra Manna Sögn, rómast eige halft heimaland, enn
eingenn landskulld henne þar af golldenn, so Pre[st]urenn vite, Hun á og
nockur jtök j öræfum, hvar a[f] Presturenn Seiger hana Öngva Jnntekt hafa. 349

Einnig eru til upplýsingar um eignir Skútustaðakirkju 1725. Þar kemur fram:
Eche Veit Presturenn ad Kýrkia þesse eige Nochra Jörd fýrer utann Nochur
gagnlýtel ítök j Öræfumm, hvar af hun einga Inntekt hafa Skal, eche kvedst
Presturenn helldur Vita edur fá ad Vita, hvört hun á nochud j heimalande edur
ej. 350
Neffnest Sveinzströnd,) Landa ad vestann … 351

Í prófastsvísitasíu Skútustaða frá 1750 stendur:
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3° Fyrer Eignum Kyrkiunnar i lendum eda lausafe frammvýsast hier eingenn
Máldage nie Skilrýke, hvar fyrer her i þetta sinn verdur eckert umskrifad. Enn
Profasturenn intimerar Kyrkiuhalldarann ad skrifa til Hr. Biskupenum og
óska af hönum rigtugrar útskrifftar af kyrkiunnar Máldaga epter þeim
Authentiserudu Stiffts Kistunnar Máldagabókum, So hann innfærast meige i
þann forsiglada Kyrkiustól sem hier er vid Kyrkiuna uppbyriadur under
Profastsens authorisation. 352

Þorgrímur Jónsson lögfesti Skútustaði með kirkjueign og hjáleigum, Garð,
Brjámsnes, Kálfaströnd og hálfan Baldursheim. Lögfestan var lesin upp á
manntalsþingi í Haganesi 20. október 1708 en inntaks hennar er ekki getið en
Þorgrímur bannaði öllum mönnum yrking, beit og brúkun á þessum jörðum án síns
leyfis. 353
Lesin var upp lögfesta Ólafs Þorlákssonar m.a. fyrir Skútustöðum á
manntalsþingi á Skútustöðum 22. júní 1740. Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 354
Brynjólfur Sigurðsson sýslumaður í Árnessýslu lögfesti Grænavatn 21. júlí
1766. Á manntalsþingi á Skútustöðum þann 15. júní 1767 mótmæltu þeir Ari
Ólafsson og Jón Jónsson lögfestunni vegna jarða þeirra Garðs, Skútustaða,
Brjámsness og Baldursheims. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um
Grænavatn.
Í lögfestu fyrir Stórutungu og Svartárkoti árið 1793 er vísað til marka gegnt
Skútustaðakirkjulandi.
En Svartárkots landamerki eru að norðan í svokölluðu Svartagröf, sem gengur
ofa[n] löngubrekku í aður nefnda Suðurá, að austan en úr gröfinni þar
brekkuhallin vinst ei lengur þá ræður sjónarstefna til Skútustaðakirkju
landamerkja, og þaðan gengt tjeðu kyrkjulandi, allt að þúfu þeirri er stendur á
rananum fyrir austan Svartárkot og þaða[n] beint í Suðurá. 355

Þuríður Árnadóttir lögfesti Skútustaði 14. apríl 1798 til eftirfarandi takmarka:
Fyrst land allt ad Utann Sudur i Einslæk þann sem Renur ur Kraakuvatne og i
Grænavatn og svo Riettsÿnis ur Eins-lækiar Ós Vestara, og Vestur i
ärfarveigenn gamla, lögfeste eg allt land & Eingiar Fÿrer Jnnann þesse
landamerke. Jtem lögfeste eg Selialönd Skutustada Til þessara Umm-merkia:
First ur Arkróknumm Fyrer Framann Bal<d>ursheim, er Máldagenn
Ummgetur, og Vestur Beinleidis Fÿrer Utann Nollsel og i Gautlanda læk
Sydann Rietta stefnu i Grænpolla og þadann Beinleidis i Brædur og Riettsynis
þadann i Merkeþúfu. (Hvör ed stendur á Rananumm fÿrer ofann Svartárkot.)
og Beinleidis þadann i Suduraa og allt Sudur Ár Hraun. Item alla Austur dale,
og alla Sandmúla dale, hálfa Hafursstada hlÿd, alla Sudurár Botna, & alla
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Miklu-Eÿ i Sudur á, Tólf-fedminga Torfs skurd i Gautlanda lande árlega, alla
grasnit i Nauteÿ, Medann Meir bÿtur Gras enn Vid, Hrÿs högg i Olboga ás,
allann Skóg i Titlyngs Brecku vid Vindbelgiar Fiall, og allann Skóg i
Arahvamme, Alla Miklu eÿ i Myvatne og Villingafiall. ... Svo og Fÿrer bÿd
eg hvöriumm Manne i Nefnd afreitar ÿtök, edur land Nefndrar Jardar
Skutustada, ad Reka edur reka láta, Fie edur Hross, nema þeir Mitt leife Fÿrer
sier hafe. Legg eg lög og Dóm fyrer Lögfestu Mÿna. 356

Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi að Skútustöðum. 357 Fram
kemur að Jón Einarsson eigandi Baldursheims hafi við sama tækifæri lagt fram
lögfestu fyrir sinni jörðu sem mótmæli nokkrum þeim takmörkum er lögfesta
Skútustaða greinir. Þeirra takmarka er hins vegar ekki getið.
Lesin var upp lögfesta Skútustaða, með þar inni tilteknum landamerkjum, á
manntalsþingi á Skútustöðum 10. maí 1800. Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 358
Lögfesta Skútustaða var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 27. maí
1804. Inntaks er hinsvegar ekki getið. 359
Helgi Ásmundsson lögfesti Skútustaði 17. júní 1804 og er merkjalýsing
lögfestunnar orðrétt samhljóða þeirri frá 1798. Lögfestunni, sem var lesin á
manntalsþingi á Skútustöðum degi síðar, var mótmælt að einhverju leyti af eigendum
Garðs og Baldursheims með tilliti til engjataks og selstöðu. 360
Þann 18. júlí 1804 var gerð áreið á engjamerki á milli Skútustaða og Garðs.
Við það tækifæri var lesin upp lögfesta Skútustaða frá 17. júní 1804 sem lesin var á
mantalsþingi á Skútustöðum degi síðar og þá átalin m.a. af Garðsbónda. Komist var
að sameiginlegri niðurstöðu um engjamörk og samþykkt að eigandi Skútustaða láni út
sína lífstíð það engi sem Garði og Brjámsnesi hafi hingað til léð verið gegn ákveðnu
gjaldi. 361
Þessi sama lögfesta var lesin á manntalsþingi á Skútustöðum 27. maí 1805. Á
hana hefur verið ritað síðar að Helgi hafi óskað þess 30. maí 1842 að lögfestan, sem
væri samhljóða ómótmæltri lögfestu frá 7. maí 1766 og annarri frá 20. maí 1807 sem
einungis ábúandi Baldursheims mótmælti, væri þinglesin. Lögfestan var lesin á
manntalsþingum 1842 og 1843 og ítrekaði ábúandi Baldursheims mótmæli sín að því
leyti sem árkrókinn fyrir framan Baldursheim varðaði.
Ritað er á fyrrnefnda lögfestu af sýslumanni að hún hafi verið lesin upp á
manntalsþingi á Skútustöðum 27. maí 1807. Það fær tæpast staðist því manntalsþing
var haldið á Skútustöðum 20. maí 1807 eins og sést á dómabók sýslunnar og á sjálfri
lögfestu Helga frá árinu 1807 sem hefur varðveist. Umrædd lögfesta er að mestu
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samhljóða lögfestu Þuríðar Árnadóttur frá 1798 og Helga Ásmundssonar frá árinu
1804 en þó með nokkrum undantekningum:
Jtem lögfeste eg Selialönd Skútustada til þessara Umm-merkia: First ur ár
króknumm firer framann Baldursheím er Máldagar ummgieta ... beinleidis
þadann í Sudur aa, og Allt Sudur ar hraun beina Stefnu ljnu i Sandá a móte
Stórutúngu lande ... og Alla Mikluei i Sudurá og MiklaMó allann ... 362

Eigandi Grænavatns mótmælti lögfestunni að því leyti sem hún eignaði
Skútustöðum Miklamó sem hann taldi tilheyra Grænavatni. Lögfestan var lesin aftur á
manntalsþingum 12. maí 1817 og 25. maí 1830. Í síðara skiptið mótmælti eigandi
Baldursheims því hann taldi lögfestuna ganga upp á land jarðar sinnar án þess þó að
tilgreina það neitt nánar.
Jón Þórðarson lögfesti ábúðarjörð sína Grænavatn 17. maí 1830. Minnst er á
Skútustaðaland í lögfestunni. Nánar er fjallað um þetta mál í kaflanum um Grænavatn.
Lesin var upp lögfesta Hallgríms Jónssonar í Ási fyrir Stórutungu á
manntalsþingi á Skútustöðum 16. maí 1831. Eigandi Skútustaða mótmælti
landamerkjunum í lögfestunni en hvorki er getið inntaks lögfestunnar né
mómælanna. 363
Illugi Hallgrímsson las upp lögfestu Baldursheims frá 12. maí 1837 á
manntalsþingi á Skútustöðum 25. sama mánaðar. Bændurnir á Skútustöðum og
Grænavatni mótmæltu henni en ekki kemur fram að hvaða leyti. 364
Í áreið á Stórutungu, með hjáleigunni Svartárkoti, og Víðikeri, sem fram fór 4.
október 1815, kemur fram að Skútustaðakirkja eigni sér land að austan til Víðikersog Stórutungulandamerkja. 365
Á manntalsþingi á Skútustöðum 22. maí 1845 kom fram að frá Baldursheimi,
Skútustöðum, Álftagerði, Haganesi og Árbakka hafi verið rekið fé síðastliðið sumar í
land Skútustaða og Baldursheims. Um þetta sjá nánar í kafla um afrétt Bárðdæla.366
Árið 1853 gerðu eigendur Skútustaða, Stórutungu og Svartárkots samning sín
á milli um landamerki á Framfjöllum. 367 Var hann lesinn á manntalsþingi á Ljósavatni
í Bárðardal 23. maí 1856 og óskað að hann yrði innfærður í afsalsbréfabók
sýslunnar. 368
Landshöfðingi skrifaði ráðgjafanum fyrir Ísland 16. september 1875 og sendi
honum beiðni Jóns Sigurðssonar alþingismanns á Gautlöndum og umboðsmanns
nefndar í Mývatnsþingum auk umsagnar stiftsyfirvalda. Í beiðninni er óskað eftir láni
úr opinberum sjóði til að kaupa jörðina Skútustaði eða einhvern hluta hennar fyrir
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prestssetur handa prestakallinu. Ráðgjafinn svaraði 21. febrúar 1876 og veitti leyfi sitt
fyrir því að umgetin jörð eða hluti hennar yrði útveguð sem prestssetur handa
Mývatnsþingum og til þess veitt lán úr landssjóði upp á 4800 krónur. Í
Landshöfðingjasafni liggja með bréfi ráðgjafans tvo afsalsbréf fyrir Skútustöðum.
Þannig er afsalsbréf Þuríðar Helgadóttur fyrir fjórðungi Skútustaða og afsalsbréf
Guðrúnar Þorgrímsdóttur fyrir helmingi Skútustaða dagsett 27. maí 1876. Í báðum
bréfunum afsala þær sér, í réttu hlutfalli við eignarhlut sinn, öllum þeim
„afréttarlöndum“ og ítökum sem kirkjan á eftir fornum bréfum og skilríkjum. 369
Landamerkjabréf fyrir Skútustaði var útbúið 13. apríl 1891. Því var þinglýst
26. maí 1898. Þar segir m.a.:
b Landamerki sellands og afrettarlands Skútustaða eru þessi:
Að norðan móts við Baldursheim: Úr grófinni sem liggur vestan við Kráká
utanvert á móts við svo kallað Grasaskarð ræður bein stefna vestur upp í svo
kallað Svartholt og bein línis sömu stefnu upp í Leiðarhól og þaðan réttsýnis
um grenið á Grenisás vestur um vorðu í Hólavatnsássnorðurenda beint í holt
það er liggur í Grænpolla mýri suðvestur af Selásnum og þaðan beint þar til
sker línu þá er liggur ur Bjarnapolli í Bræður og skal þar hlaðin merki varða.
Að vestan móts við Lundarbrekku, Bjarnarstaði, Víðirker, Svartárkot og
Stórutungu: Bein stefna frá áður nefndri hornvörðu eptir línu þeirri er liggur
beint frá Bjarnapolli í Bræður. Síðan (samkv. landa merkja gjörningi frá 28.
júní 1853) bein stefna í hásuður frá Bræðrum um vörðu er stendur á Rananum
fyrir ofa<n> Svartárkot yfir Suðurá og Mikley á milli vörðukletts og
„Grenisháls“ á Stórakletti sem stendur sunnarlega í Suðurár hrauni og er í
nefndri stefnu (í hásuður) frá Bræðrum hæðstur að sjá allra kletta í hrauninu.
Klettur þessi er flatur og þunnur sléttur að norðan en ósléttur að sunnan og er
vestara horn hans nokkru hærra en hið austara á honum ofanverðum liggja
lausir hestar [steinar ?, stendur skrifað með blýanti fyrir ofan orðið hestar].
Heldur þó enn sömu stefnu suður í Sandá og ræður síðan Sandá merkjum allt
þar til hún fellur í Skjalfandafljót ræður síðan „Fljótið“ allt fram að því, að
Krossá fellur í það. Eiga Skútustaðir allt land austan Skjálfanda fljóts milli
Sandár og Krossár svo langt sem gras grær í óbyggðir upp. Liggja þar til
Austurdalir allir svo sem Kolmúla dalur, Hyllu dalir, Breiðdalur, Langidalur,
Grafarlönd, Hafursstaða hlíð og allar flæður og eyrar með „Fljóti“ fram
Sandmúla dalur og allt fram í Krossárgil að Krossá. Einnig eiga Skútustaðir
allt Suðurárhraun fyrir sunnan Suðurá upp að Botna vatni og ofan að
áðurnefndri merkjalínu.
Að sunnan, suðaustan og austan tak markast land þetta af óbyggðum.
Ódáðahrauni og Dyngjufjöllum.
Að austan móts við Grænavatn bein stefna frá Suður á, gegnum
Skinnhúutjörn út Mikla mó út í einkennilega, mosavaxna kvos þá, er
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meginlækur Krákár hefir upptök sín í og ræður síðan lækur þessi, sem nú er
kallaður „Fosslækur“ Í læk þessum er einkennilegur foss og fyrir ofan fossinn
sveltuhólmi sem heitir „Harðangur“ en nokkru fyrir neðan fossinn rennur
lækur þessi saman við hinn svo kallaða „Smala-Skálalæk“. Frá hinni áður
nefndu kvos ræður Fosslækur Landa merkjum allt í Álptakýl og úr því Kráká
allt út að grófinni, sem áður er nefnd gegnt Grasa skarði.
Innan þessara um merkja telst Einarsstaðakirkja að eiga „halfa Hafursstaða
hlíð og „Sandmúla.“
Ítök Skútustaða: Skútustaðir eiga allan skóg í Arahvammi í
c.
Grænavatnslandi og Villingafjall í Garðs landi. 370

Eigandi og ábúandi fjórðungs Skútustaða, Guðbjörg Aradóttir, skrifaði undir
bréfið auk Árna Jónssonar sem samþykkti fyrir hönd Skútustaðakirkju. Bréfið var
samþykkt af: Sigurði Jónssyni, eiganda 1/5 og ábúanda Baldursheims; Jónasi
Jónssyni, eiganda 1/5 úr Baldursheimi; Jónasi Jónssyni, eiganda og ábúanda
Lundarbrekku; Pétri Jónssyni, umráðamanni Sveinsstrandar og Litlustrandar; Árna
Jónssyni, eiganda fjórðungs úr framengjum Skútustaða og hálfs Garðs; Jónasi
Jónssyni, eiganda hálfs Garðs; Stepháni Stephensen, umboðsmanni Bjarnarstaða, þ.e.
að því leyti að bein lína réði landamerkjum úr Bjarnapolli í Bræður er lægi sunnanvert
við Bjarnaspildu; Jónasi Guðmundssyni, eiganda Stórutungu; Haraldi Sigurjónssyni,
umboðsmanni og eiganda Einarsstaða í Reykjadal; Methúsalem Guðmundssyni,
Jónatan Gamalíelssyni og Halldóru Kristjánsdóttur (fram kemur að J. Kristjánsson
hafi haft handsalað umboð Jónatans), eigendum Álftagerðis; Halldóri Sigurðssyni,
eiganda Kálfastrandar; Einari Friðrikssyni, eiganda Víðikers; Sölva Magnússyni,
eiganda Svartárkots, og Helga Jónssyni og Guðna Ásmundssyni, en þeir skrifuðu
undir sem eigendur Grænavatns.
Sjálfseignarjörðin Skútustaðir er samkvæmt jarðamatinu 1804 sögð 30
hundruð. Árstekjur af leigu á selstöðu eru 90 skildingar. Úthagi liggur undir
skemmdum vegna flóða og sandfoks. 371
Fjallað er um Skútustaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur:
Bóndaeign híngað til talin 20 hndr. ... Jörðinni tilheyra ítök til kolgiörðar i
annara manna löndum, ... einig tilheyrir henni afrjettar partur til
fjáruppreksturs. ... 372

Þar kemur einnig fram:
Þrætulands má géta á svokölluðum Framfjöllum, en nálægt Bigð ur
Bárðardal, hvört eð gamlir Vitnisburðir og Lögfestur eigna Skútustöðum við
Myvatn og sem þessvegna hefur ekki metið verið með nefndri jörð, að tvær
jarðir ur Bárðardal vilja eigna sér nokkurn hluta af téðu landi. Þetta umþrætta
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land, takmarkast að vestanverðu með þessum örnefnum: frá Bræðrum
norðaustan við Svartárvatn og réttsynis þaðan i merkiþúfu, hvöreð stendur á
Rananum fyrir ofan Svartárkot og beinlínis þaðan i Suðurá, og alt
Suðurárhraun eptir beinni stefnu móti Stórutúngu landi; en að austan verðu
takmarkast það af Grænavatns landi. –
Land þetta sem brúkað hefur verið fyrir afrjett metst til Penínga eptir arði sem
álitst að upphæð 3 rbd. árlega. 373

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Skútustaða hafi verið
þinglesin 1898. Eftirfarandi upplýsingar um Skútustaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landþröngt heima, en afrétt svo fjarri, að eigi verður notuð að
heiman. ... Jörðinni fylgir mikið afréttarland: bæði fram af Mývatnssveit og
einnig á „Framdölum“ austan Skjálfandafljóts. Landamerki afréttanna
þinglesin 1898. 374

Heimildir benda ekki til annars en að samfelld búseta hafi verið á
Skútustöðum frá því að jarðarinnar er fyrst getið. Í afsals- og veðmálabókum kemur
fram að eftir gerð landamerkjabréfsins hefur jörðin framselst með hefðbundnum hætti
og verið veðsett.
Á manntalsþingi í Haganesi 21. maí 1703 auglýsti Halldór Einarsson
sýslumaður tilkynningu Magnúsar Sigurðssonar um að í „Skútustaðaafrétt“ mætti reka
lömb líkt og að fornu gegn hæfilegum tolli. Þingmenn svöruðu því til að sökum
lambfæðar gætu þeir ekki nýtt sér þetta tilboð enn um sinn. En ef „afréttin“ yrði
hreinsuð af dýrum og lömbum fjölgaði svo að nauðsyn væri á að reka þau úr
heimalöndum þá vildu þeir reka þangað. 375
Á eftir lýsingu Stórutungu og Svartárkots stendur í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns:
Skutustader kallast fornt eyðiból í Mikley í Skútustaðaafrjett, sem liggur
framm og austur frá Stóru Túngu landi. Þar eru miklar girðíngar og
tóftarústir, og er sagt að Skútustaðir við Mývatn hafi staðið hjer í fyrndinni,
so þykjast og kunnugir menn hafa sjeð hjer kirkjugarðsleifar fyrir nokkrum
árum. Ekki má hjer aftur byggja, því túnstæðið er komið í blauta mýri, en
úthey engin. 376

Um Skútustaði í Mývatnssveit segir Jarðabók Árna og Páls:
Afrjettarland á staðurinn, sem Framdalir heita og Suðurárhraun, sá afrjettur
liggur hálfa þíngmannaleið framm frá Mývatni, og er mestallur kominn í holt
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og sanda, hefur þángað því ei brúkast upprekstur í margt ár, en áður var
þángað rekið lömb og geldfje úr þessari sveit fyrir afrjettartoll. 377

Í sömu Jarðabók er geldfjárrekstur í Hafursstaðahlíð í Skútustaðaafrétt talinn
meðal ítaka Reykjahlíðarkirkju árið 1712. 378
Eftir að lögfesta Ólafs Þorlákssonar fyrir Skútustöðum var lesin upp á
manntalsþingi á Skútustöðum 22. júní 1740 lagði hann tvær spurningar fyrir
sveitarmenn. Í fyrsta lagi spurði hann hvort þeir, sem reka fleiri en tíu lömb í
Skútustaðaland skyldu ekki greiða lambatoll fyrir. Í öðru lagi hvort þeir sem reka
hesta í sama land, skyldu ekki gjalda hesttoll fyrir. Sveitarmenn svöruðu því til að þeir
hafi hvorki rekið hesta né lömb í umrætt land en geldfé gangi í því mest um tveggja
mánaða tíma á sumardag. Annars sé landið svo uppblásið að skepnur haldist þar vart
við vegna hagleysis. Fáeinir bændur tóku þó ekki illa í það að borga fimm álnir fyrir
geldfé sitt, þ.e. hesta og lömb til samans, í réttu hlutfalli við aðra sem eigi „afréttina“
svo lengi sem að landeigandinn sjái til þess að hún sé vandlega hreinsuð árlega. 379
Helgi Ásmundsson eigandi Skútustaða bauð sveitarmönnum á manntalsþingi á
Helgastöðum 27. maí 1830 Skútustaðakirkju „afrétt“ á Framfjöllum til geldfjárrekstrar
gegn ódýrri leigu. Hreppstjórar sveitarinnar samþykktu það fyrir hönd sveitarmanna
að leigja afréttina fyrir 4 ríkisbankadali á ári í óákveðinn tíma með því skilyrði þó að
Helgi taki ekki fé í þessa sömu „afrétt“ meðan að þeir hafi hana á leigu. 380
Á manntalsþingi á Skútustöðum 6. júní 1832 var lesin upp kvörtun Jakobs
hreppstjóra Péturssonar yfir óreglu sveitarmanna við fjallskil að hausti, einkum og sér
í lagi síðastliðið haust. Þá gengu þeir „afréttina“ viku fyrr en venjulega og ráku allt
geldfé Reykdælinga, sem þeir fundu, til Grænavatnsréttar. Hreppsmenn
Skútustaðahrepps bentu hins vegar á að mestur hluti þeirrar „afréttar“, sem Jakob
nefndi, tilheyrði þeirra sveit. 381
Jakob Pétursson hreppstjóri klagaði á manntalsþingi að Helgastöðum 15. maí
1833 yfir óreglu Mývetninga varðandi sauðagöngur í þeim „afréttum“ og fjalllöndum
sem íbúar Helgastaðahrepps ættu að ganga saman við þá. Hann hafði boðað Pál
Jónsson hreppstjóra Skútustaðahrepps til þess að mæta á þingið og hlýða á vitnisburði
sem hann hugðist leiða fram um hversu langt eða mikið pláss á heiðum fram af
Reykjadal og vestan við „Mývatnsafrétt“ Reykdælir hafi að fornu gengið og rekið fé
til lögréttar á Hallbjarnarstöðum. Páll var mættur á staðinn en með þeim samdist að
þeir ásamt tveimur greindum og góðum bændum úr hvorum hreppi skyldu gera
samning milli Helgastaða- og Skútustaðahreppa um hvernig haga skyldi
sauðagöngum. 382
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Á manntalsþingi á Helgastöðum 25. maí 1838 var lesið upp bréf Jónasar
Jónssonar hreppstjóra á Grænavatni um afréttarlandið Framfjöll sem hann friðlýsti
sem eign Mývetninga. 383
„Afréttum“ upp af Bárðardal austanverðum er svo lýst í lýsingum Eyjardalsárog Lundarbrekkusókna árið 1840:
Afréttarlöndin eru fyrir ofan byggðina beggja megin Fljótsins. Mývetningar
hafa geldfjárupprekstur fyrir austan það og nokkrir Reykdælingar, ... Krókdal
eignar sér Ljósavatnskirkja, en til hinna landanna, sem fyrir afrétt brúkast,
eiga tiltölu efstu bæirnir í byggðinni, svo sem Íshóll, Litlatunga og Mjóidalur
fyrir vestan Fljótið, en Stórutungu tilheyrir afréttarpartur fyrir austan það. 384

Í sömu sóknalýsingu er getið um eyðijörðina Hafursstaði í Hafursstaðahlíð
austan Fljóts, milli Sandár og Sandmúladalsár, sem prestur segist ekki vita, hvernig
eða hvenær hafi lagst í eyði eins og aðrar eyðijarðir í sóknunum. 385
Spurningu um afréttarlönd er þannig svarað í óársettri lýsingu
Skútustaðaþinga, en sennilega frá því um 1840:
Afrétt frá Mývatni er siðvanalega á þeim svokölluðu Framfjöllum, fram af
Mývatnssveit tvær dagleiðir. Munu þau mestpart vera almennings, nema
Einarsstaðakirkja á þar ítak í Krókdal. 386

Á manntalsþingi á Helgastöðum 24. maí 1844 var auglýst samkomulag sem
Jakob hreppstjóri hafði komist að við Mývetninga um fjallatolla og niðurjöfnun þeirra
sem menn voru einum rómi um að væri sanngjörn og tilhlýðileg. Inntak umrædds
samnings kemur hins vegar ekki fram. 387
Bárðdælingar austan Skjálfandafljóts kvörtuðu undan ágangi „afréttarfjár“ úr
Skútustaðahreppi á manntalsþingi á Skútustöðum 22. maí 1845. Í ljós kom að nokkrir
bændur höfðu rekið í lönd Bárðdælinga með leyfi þeirra. Þannig höfðu Jón Eiríksson
og Jón Tómasson á Hofsstöðum auk Arnarvatns- og Helluvaðsbænda rekið í
Grjótárgerðisland með leyfi Kristjáns bónda þar. Sömuleiðis höfðu ábúendur
Vindbelgjar rekið í Víðikersland, Hans í Neslöndum og Andrés Eiríksson í Vogum
ásamt ekkjunni Arnfríði á Grímsstöðum höfðu rekið í Engidalsland og Guðmundur á
Litluströnd í Svartárkotsland. Sveitarmönnum þótti ósanngjarnt að Bárðdælingar
austan Fljóts sem sjálfir tækju fé af Mývetningum í lönd sín kvörtuðu undan
átroðningi „afréttarfjár“ þeirra. Ennfremur könnuðust Kristófer í Neslöndum,
Jóhannes á Geiteyjarstönd og báðir Kálfastrandarbændur við að hafa rekið lömb sín í
Hörgsdalsland síðastliðið sumar. Í Baldursheims- og Skútustaðaland hafði verið rekið
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frá Baldursheimi, Skútustöðum, Álftagerði, Haganesi og Árbakka. En í Gautlandaland
hafði verið rekið frá Gautlöndum og Sveinsströnd. 388
Bann hreppstjórans í Mývatnssveit, frá 22. maí 1845, við hrossaupprekstri
Friðfinns Illugasonar á Litluvöllum á svokallaðan Hraunárdal var auglýst á
manntalsþingi á Ljósavatni 26. maí 1845. Þessu banni mótmælti Friðfinnur á
Litluvöllum af þeirri ástæðu að hestaganga á Hraunárdal hafi lengi verið notuð af
Bárðdælingum til vetrarbeitar. Hann mótmælti þó ekki hvað vor- og sumargöngu
snerti. 389
Fyrir aukahéraðsrétti á Skútustöðum 15. júní 1849 óskaði hreppstjóri í
Mývatnshrepp, auk nokkurra sveitarbænda, þess að leidd yrðu fram vitni um rétt til
afnota á svokallaðri „Hraunárdalsafrétt“. Nokkur þræta hafði staðið um hana því að
Jón Jónsson eigandi Einarsstaðakirkju taldi Hraunárdal og „afréttina“ innifalin í
ítökum kirkjunnar á Framfjöllum en Mývatnssveitarmenn töldu þetta vera
„almenning“ sveitar sinnar. Ástæða þess að mælst var til fyrrnefndrar vitnaleiðslu á
þessum tíma var einungis aldur vitnanna en óttast var að þau kynnu að falla frá áður
en þau gætu gefið vitnisburði sína.
Jón Jónsson kirkjueigandi á Einarsstöðum var boðaður til að vera viðstaddur
en fyrir hans hönd mætti Jóhannes Kristjánsson hreppstjóri á Laxamýri. Einnig voru
mættir þeir sem krafist höfðu vitnaleiðslunnar, þ.e. séra Þorlákur Jónsson, Jónas
Jónsson hreppstjóri og Jón Jónsson á Grænavatni. Jóhannes hreppstjóri mótmælti því
að vitnaleiðslan færi fram þar sem málið hefði enn ekki farið fyrir sáttanefnd.
Rétturinn tók mótmæli hans hins vegar ekki til greina.
Spurningarnar sem voru lagðar fyrir vitnin voru svohljóðandi:
1. Hvad er ydur kunnugt um afstödu Hraunárdals á framfjöllum, med tilliti til
umhverfis liggjandi landsplátsa og örnefna?
2. Hvad vitid þér sjálfir edur hafid heyrt um afréttar, hestagaungu, edur hvör
helst önnur afnot þessa Hraunárdals, hvörjum tilheyrt hafi sem eign?
3. Gétid þér framfært nokkra ástædu edur líkindi til, ad þessi Hraunárdalur
edur Hraunárdals afrétt, géti tilheyrt Einarsstada kyrkju i Reykjadal, edur
upplyst nokkud er tali móti því?
...
4. hvort þeir hafi nokkurntíma borgad, eda vitad borgad Einarstada bonda
fyrir Hraunardals afrett. 390

Fyrsta vitnið var séra Jón Þorsteinsson, 68 ára að aldri, og svaraði hann fyrstu
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Krókdal og Öxnadal. Annarri spurningu svaraði hann á þá leið að hann hafi heyrt að
Bárðdælingar hafi þegar nauðsyn krefði sleppt hestum á Hraunárdal á vetrardag en frá
unga aldri hafi hann heyrt að Mývetningar hafi notað Hraunárdal sem
„sveitaralmenning“ fyrir fénað sinn á sumardag, einna helst þó fyrir lömb. Fyrri hluta
þriðju spurningar, um hvort hann gæti bent á eitthvað sem sýndi fram á að
Hraunárdalur tilheyrði Einarsstaðakirkju, svaraði hann neitandi. En seinni hluta sömu
spurningar, um hvort hann gæti bent á eitthvað sem sýndi fram á að Hraunárdalur
tilheyrði ekki sömu kirkju, sagðist hann ekki geta svarað á annan hátt en sem ráða
mætti af svari hans við annarri spurningu. Hér krafðist Jóhannes hreppstjóri þess að
skotið yrði inn spurningu um hvort séra Jón hafði ekki heyrt Einarsstaðabónda eigna
sér alla „afrétt“ fyrir ofan Krossá. Vitnið sagðist hafa heyrt Jón á Einarsstöðum segja
þetta en aldrei nema miður gáðum. Lokaspurningunni svaraði hann neitandi og sagðist
aldrei hafa vitað til þess að nokkur hafi borgað Einarsstaðabónda fyrir
„Hraunárdalsafrétt“.
Næsta vitni var Jón Marteinsson í Garði, 78 ára að aldri, sem svaraði fyrstu
spurningu þannig að „afrétt“ Hraunárdals lægi öll fyrir framan Öxnadalsá suðvestur
frá Krókdal. Annarri spurningu svaraði hann á þá leið að hann vissi ekki að aðrir en
Mývetningar hafi notað Hraunárdals „afrétt“ og sagðist hann sjálfur hafa rekið þangað
lömb í a.m.k. 40 ár án þess að hafa greitt nokkrum manni fyrir og án þess að nokkur
maður hafi krafið hann um það. Þriðju og fjórðu spurningu sagðist hann ekki geta
svarað á annan hátt en fram kæmi í svari sínu við annarri spurningu. Spurningu
Jóhannesar hreppstjóra svaraði hann á þá leið að hann hefði heyrt á lögfestu sem lesin
var á Skútustaðaþingi þar sem Einarsstaðabóndi eignaði sér alla „afrétt“ ofan Krossá
en henni hafi verið mótmælt hvað „Hraunárdalsafrétt“ snerti og aldrei hafi komið til
tals að Einarsstaðabónda yrði greitt fyrir annað en Krókdal.
Tómas Jónsson á Kálfaströnd, 73 ára að aldri, var næstur til að leggja fram
vitnisburð sinn. Fyrstu spurningunni svaraði hann þannig að Öxnadalsá aðskildi
„Hraunárdalsafrétt“ og „Krókdalsafrétt“ en Skjálfandafljót takmarkaði báðar þessar
„afréttir“ að vestan. Annarri spurningu svaraði hann á þá leið að hann hafi aldrei heyrt
né vitað annað en að „Hraunárdalsafrétt“ væri eignuð Mývetningum sem
„almenningur“. Hann sagðist ekki vita til þess að aðrir hafi notað hana sem „afrétt“ en
þó hafa heyrt að Bárðdælingar hafi einstaka sinnum hleypt hestum þangað á
vetrardag. Þriðja spurning féll burt en hann svaraði fjórðu spurningu neitandi því að
eiganda Einarsstaða hafi aðeins verið greiddur „afréttartollur“ fyrir Krókdal sem
kallaður var Krókdalstollur. Aukaspurningu Jóhannesar hreppstjóra svaraði Tómas
þannig að faðir hans hafi sagt honum að þegar Jón Sigurðsson heitinn á Breiðumýri,
er þá átti Einarsstaði, lét lesa lögfestu fyrir kirkjulandi Einarsstaða á Skútustöðum þá
hafi sveitarmenn spurt hann hvort orðin „fyrir ofan Krossá“ fælu í sér
„Hraunárdalsafrétt“. Því hafi hann svarað neitandi og telur Tómas að með
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fyrrnefndum orðum úr lögfestunni sé aðeins átt við drögin upp ofan við Krossárgil því
þar hafi verið talsverðir hagar þó að nú sé lítið eftir af þeim.
Síðasta vitnið var Illugi Hallgrímsson í Baldursheimi, 72 ára að aldri, en hann
svaraði fyrstu, annarri og fjórðu spurningu eins og Tómas á Kálfaströnd. Þriðja
spurningin féll burt og spurningu Jóhannesar hreppstjóra svaraði hann þannig að hann
hefði heyrt lögfestu lesna sem eignaði Einarsstaðakirkju allt land fyrir ofan Krossá en
sagðist aldrei hafa talið að Hraunárdalur væri þar innifalinn.
Jóhannes hreppstjóri bað bókað að séra Jón Þorsteinsson væri faðir tveggja
þeirra sem hefðu beðið um að ofangreind vitnaleiðsla færi fram. Einnig benti hann á
að öll vitnin hafi notað „Hraunárdalsafrétt“ og sagðist geyma eiganda Einarsstaða
óskertan rétt í þessu þrætumáli. Loks sóru öll vitnin eið að vitnisburði sínum. 391
Eigendur og umboðsmenn Skútustaða, Stórutungu og Svartárkots komu saman
28. júní 1853 og gerðu með sér samning um landamerki á svokölluðum Framfjöllum.
Þar kemur fram að talsverður ágreiningur hafi verið í nokkurn tíma um landamerki á
umræddu landsvæði, sem lá austan við Skjálfandafljót, milli Skútustaða í
Mývatnssveit og Stórutungu og Svartárkots í Bárðardal. Þau skilríki sem þeir höfðu
undir höndum voru einna helst lögfestur og einn vitnisburður á kálfskinni um landeign
Skútustaða. Vandinn var sá að umrædd skjöl rákust á og héldu ekki eitt. Þar sem það
landsvæði sem deilt var um var ekki stórt og að mestum hluta nytjalítið töldu
fyrrnefndir landeigendur það ekki svara kostnaði að fara með málið fyrir dómstóla.
Þeir ákváðu því að láta óvilhalla gerðarmenn skoða og skipta þrætulandinu milli
þeirra. Úrskurðinum, sem átti að gilda fyrir alda og óborna eigendur jarðanna, skyldu
þeir hlíta nema ef fram kæmu gamlir máldagar sem sýndu glögglega hvernig
landamerkjum hafi verið háttað til forna. Gerðarmenn ákváðu að landamerkin skyldu
vera svohljóðandi:
Fyrir nordann Svartárvatn eru einkennilegir hólar þrír, sem Brædur hafa verid
nefndir. Þegar madur stendur á Austannverdum hóli þeim er ytstur er, horfir
stefnann í hásudur á vördu þá er stendur á Rananum fyrir, austann Svartárkot,
þadann rettlínis yfir Sudurá og Mikluei, á milli kletts þess, er stendur utarlega
í Sudurárhrauni, og nú er hladinn varda á og kalladur þvi vörduklettur, og
hóls nokkurs, er nú, er kalladur Grenishóll, sem stendur lítid vestar, beint
sömu stefnu í klett þann sunnarlega i hrauninu, sem nu er nefndur
Stóriklettur, þar hann er á nefndri stefnu (í hasudur) frá brædrum, hærstur ad
sjá allra kletta i Hrauninu. Klettur þessi er flatur og þunnur, slettur ad nordann
en óstellur [skrifað svo en á væntanlega að vera, óslettur] ad sunnan, og er
vestara horn hans nokkru hærra enn hið austara, á honum ofannverdum liggja
lausir steinar. Heldur þa en sömu stefnu sudur í Sandá, og takmarkar hún ad
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sunnannverdu, Stórutúnguland, allt til Skjálfandafljóts; en fyrir sunnann
nefnda á eiga Skútustadir mikid land. 392

Undir landamerkjasamninginn skrifuðu Stefán Helgason ábúandi Skútustaða
og sonur Helga Ásmundssonar eiganda ¾ úr jörðunni og Árni Arason eigandi
fjórðungs úr Skútustöðum. Einnig skrifuðu undir Jón Jónsson eigandi Stórutungu og
Halldór Þorgrímsson eigandi Svartárkots.
Á manntalsþingi á Skútustöðum 18. maí 1854 var lesið bann bændanna Árna
Arasonar og Stefáns Helgasonar vegna Skútustaðar landeignar, við leyfislausri hestaog tripparekstri í svokölluð Grafarlönd á Framfjöllum er heyri undir Skútustaðakirkju.
Þeir fóru einnig fram á að bann þeirra yrði lesið upp á Helgastaða- og
Ljósavatnsþingum og var það gert 20. og 22. maí 1854. 393
Á manntalsþingi á Ljósavatni 23. maí 1856 létu nokkrir Mývetningar ásamt
Jakobi Péturssyni umboðsmanni og hreppstjóra Helgastaðahrepps lesa upp bann
þeirra við nýbýlisstofnun Jóns bónda í Stórutungu á Framfjöllum. 394
Leigusamningur milli eiganda og umráðamanns jarðanna Skútustaða og
Grænavatns og bóndans Sigurgeirs Pálssonar í Svartárkoti var lesin upp á
manntalsþingi á Skútustöðum 19. maí 1858. Leigusamningurinn var um Miklamó á
Framfjöllum og friðlýsingu hans fyrir notkun af öllum óviðkomandi mönnum. 395
Á manntalsþingi á Skútustöðum 24. maí 1860 var þinglesið eftirrit af lögfestu
fyrir öllum Einarsstaðakirkjulöndum á Framfjöllum frá 21. maí 1759 auk
friðlýsingarskjals núverandi umráðamanns Einarsstaðakirkju, Sigurjóns Jónssonar,
sem dagsett er 21. maí 1860. Svo viðist sem að þessum skjölum hafi verið mótmælt
að því leyti sem Hvannárdals var getið þar en ekki kemur fram af hverjum. 396
Á manntalsþingi á Helgastöðum 19. júní 1865 var auglýstur samningur um
upprekstur á Fljótsheiði, dagsettur 1. maí 1865 og undirskrifaður af ýmsum bændum í
Ljósavatns- og Skútustaðahreppum. Inntaks samningsins er ekki getið. 397
Til er afréttarskrá Skútustaðahrepps frá árinu 1878:
1. Framdalir, og heita þeir Sandmúladalur að Sandmúladalsá yzt, þá
Króksdalur, þá Yxnadalur og Hraunárdalur syðst. Allir þessir dalir með
drögum þeim og teygjum, sem að þeim liggja. Syðsti hluti þessa afrjettar,
nefnilega Hraunárdalr með drögum þeim er að honum liggja, er talinn
Almenningur, en hinn hluti hans er Einarstaðakyrkjueign. Þá á
Reykjahlíðarkyrkja upprekstur fyrir geldpening á Króksdal.
2. Austurdalir og Grafarlönd. Hafurstaðahlíð, Sandmúladalur að
Sandmúladalsá, allt Suðurárhraun að Suðurá og Stórutungu-landi, allur
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Dyngjufjallabruni hinn fremri. Meginhluti þessara afrjettarlanda er eign
Skútustaðakyrkju.
3. Miklimór, ásamt Dyngjufjallabruna hinum ytri og Lækjum, allt út að
Sandætu, er skilur þessi afrjettarlönd og Grænavatnssellönd. - Afrjettur þessi
takmarkast að sunnanverðu af Suðurá, að vestanverðu af heimalöndum
jarðanna Svartárkots og Árbakka, að norðan verðu af Grænavatnssellöndum,
svo sem áður segir. Allur þessi afrjettur liggur undir jarðirnar Skútustaði og
Grænavatn.
Austan við alla þessa 3 afrjetti, sem nú hafa verið taldir, liggur Odáðahraun,
og er gengið í það á hverju ári, svo sem við verður komist. - Öll hjer talin
afrjettarlönd hafa frá ómunatíð verið gengin að einni lögrjett, sem liggur í
Grænavatns heimalandi og nefnist Grænavatnsrjett. Hreppstjórar í
Skútustaðahreppi hafa og jafnan haft á hendi alla fjallskilastjórn í nefndum
afrjettum. Hreppsnefndin athugaði, að byggja þurfi Grænavatnsrjett að nýju
og flytja hana úr stað, þar sem hún nálega er komin í eyði af sandfoki. - Munu
ráðstafanir til þess gjörðar, svo fljótt sem kringumstæður leifa.
…
Í Skútustaðahreppsnefnd, 13. marts 1878. 398

Útgefandi Gangna og rétta, Bragi Sigurjónsson, segir afréttarskrána ritaða
með hendi Jóns Sigurðssonar á Gautlöndum, að því er best yrði séð, en undirskrift
engin. 399
Annað afrit afréttarskrárinnar hefur verið lagt fram af hálfu Reykjahlíðar og
þar eru undir nöfn Jóns Sigurðssonar, Jakobs Hálfdanarsonar, M. Magnússonar og
Jóns Jónassonar.
Á manntalsþingi á Skútustöðum 20. maí 1886 var lesið bann séra Stefáns
Sigfússonar og Helga Jónssonar á Skútustöðum, sem dagsett var samdægurs, gegn því
að ábúendur Arnarvatns reki fé sitt í „afréttarland“ Skútustaða á Framfjöllum.
Sigurður Magnússon, annar ábúandi Arnarvatns, svaraði því til að hann líkt og aðrir
ábúendur Arnarvatns myndu halda áfram að reka fé sitt, eins og að undanförnu, í
Arnarvatnsítak í Hafursstaðahlíð þangað til að úrskurðað yrði með lögum hvort
Arnarvatn hefði rétt til þess ítaks eða ekki.
Jarðamat 1849-1850 telur þennan „afrétt“ meðal eigna eða ítaka Skútustaða þó
ekki óumdeilt.:
Jörðinni tilheyra ítök til kolgiörðar i annara manna löndum, ... einig tilheyrir
henni afrjettar partur til fjáruppreksturs. ...
Þrætulands má géta á svokölluðum Framfjöllum, en nálægt Bigð ur
Bárðardal, hvört eð gamlir Vitnisburðir og Lögfestur eigna Skútustöðum við
Myvatn og sem þessvegna hefur ekki metið verið með nefndri jörð, að tvær
398
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jarðir ur Bárðardal vilja eigna sér nokkurn hluta af téðu landi. Þetta umþrætta
land, takmarkast að vestanverðu með þessum örnefnum: frá Bræðrum
norðaustan við Svartárvatn og réttsynis þaðan i merkiþúfu, hvöreð stendur á
Rananum fyrir ofan Svartárkot og beinlínis þaðan i Suðurá, og alt
Suðurárhraun eptir beinni stefnu móti Stórutúngu landi; en að austan verðu
takmarkast það af Grænavatns landi. –
Land þetta sem brúkað hefur verið fyrir afrjett metst til Penínga eptir arði sem
álitst að upphæð 3 rbd. árlega. 400

Sömuleiðis segir fasteignamatið 1916-1918:
Búfjárhagar: Landþröngt heima, en afrétt svo fjarri, að eigi verður notuð að
heiman. Jörðinni fylgir mikið afréttarland: bæði fram af Mývatnssveit og
einnig á “Framdölum” austan Skjálfandafljóts. Landamerki afréttarinnar
þinglesin 1898. 401

Presturinn á Skútustöðum, séra Hermann Hjartarson, skrifaði Stjórnarráðinu 7.
september 1918 og skýrði frá deilumáli er upp hafði komið milli hans og
Áftagerðisbónda. Hann upplýsti að Skútustaðir ættu allmikið „afréttarland“ og ýmsir
búendur rækju fé sitt þangað á sumrum. Í staðinn fengi ábúandi Skútustaða dálitlar
tekjur, þ.e. fáeina aura fyrir hverja kind sem rekin væri að vori í „afréttarlandið“ enda
sé presti ætlað að fá þar af hluta af heimatekjum sínum samkvæmt matsgjörð
Skútustaða frá 1899. Álftagerði væri næsta jörð við Skútustaði og lönd þeirra
sameiginleg og óskipt áður fyrr þó að nú væru glögg landamerki milli þeirra. Á
Álftagerði væri fjórbýlt og einn af bændunum þar, Steinþór Björnsson
sýslunefndarmaður, hafi neitað að greiða ábúanda Skútustaða „afréttargjald“ fyrir fé
sitt. Hann beri það fyrir sig að eigendur Álftagerðis hafi átt frjálsa eða sjálfráða
hagagöngu fyrir fé sitt í „afréttarlandi“ Skútustaða. En þar sem honum væri ókunnugt
um að þessi réttindi væru gengin undan jörðinni neiti hann að greiða „afréttargjald“
eða hagatoll fyrir geldfé sitt fyrr en hann fengi fulla vissu fyrir því að eigendur
Álftagerðis ættu ekki meiri rétt til „afréttarlands“ Skútustaða en aðrir íbúar hreppsins.
Skútustaðaprestur óttaðist ef Steinþór kæmist upp með þetta mundu aðrir ábúendur
eða eigendur Álftagerðis sigla í kjölfarið og það mundi valda Skútustöðum réttindaog tekjumissi.
Eftir því sem Skútustaðaprestur komst næst átti Álftagerði engin ítök innan
landamerkja Skútustaða. Hann hafði skoðað landamerkjaskrár beggja jarðanna en ekki
fundið nein ákvæði er gæfu í skyn að Álftagerði ætti nefndan rétt eða ítak. Ennfremur
hafði hann aflað yfirlýsinga þriggja valinkunnra manna úr sveitinni og lét þá fylgja
með bréfi sínu. Í yfirlýsingu Helga Jónssonar á Grænavatni, sem er dagsett 3. apríl
1917, kemur fram að þegar hann bjó á Skútustöðum í kringum 1880 hafi Kristján
heitinn Gamalíelsson, sem þá bjó í Álftagerði, borgað honum fjártoll fyrir upprekstur
400
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á fé sínu í Miklamó í „Skútustaðaafrétti“. Í yfirlýsingu Guðna Ásmundssonar á
Grænavatni, frá 22. júní 1917, greinir hann frá því að þegar hann bjó í Álftagerði, á
árunum 1869-1876 hafi Álftagerðisábúendur ekki haft neinn rétt til upprekstrar í
„Skútustaðaafrétt“. Að hans sögn hafði Álftagerði áður haft slíkan rétt en Jón
Sigurðsson alþingismaður á Gautlöndum hefði skýrt honum frá því að þegar
Skútustaðakirkja var byggð árið 1862 hafi eigendur Álftagerðis ekki treyst sér til þess
að taka þátt í kostnaðinum og því tapað öllum rétti til „afréttarlands“
Skútustaðakirkju. Það sama kemur fram í yfirlýsingu Jóns Hinrikssonar á Helluvaði
frá því í júní 1917. Hann segir að þar sem að eigendur Álftagerðis hafi ekki treyst sér
til þess að taka þátt í kostnaði við endurreisn Skútustaðakirkju, hefðu þeir heldur
kosið að afsala sér að fullu og öllu þeim hlunnindum sem þeir höfðu lengi notið hjá
eigendum Skútustaða. Hlunnindin segir hann að hafi verið:
... frjáls upprekstur í fram-afrjett, fyrir fullorðið géldfje og lömb, frjáls
hagagánga, fyrir gripi á sumrum, í heimahögum Skútustaða, - frjáls hagbeit,
fyrir lömb, á haustum í Mikleý, einnig hrís-rif og skógarhögg í ítökum
kirkjunnar og máskje eitthvað fleyra. 402

Jón segist fullviss um að hann fari rétt með þó hann hafi ekki verið
sjónarvottur að samningi þessum.
Í áðurgreindu bréfi Skútustaðaprests útskýrir hann nánar nokkur atriði í
yfirlýsingunum. Hann getur þess að sá Kristján, sem Helgi getur í sinni yfirlýsingu,
hafi átt hluta í Álftagerði og búið þar um 1860 eða um það leyti er samningurinn um
afsal réttindanna átti að hafa farið fram eftir því sem segir í hinum yfirlýsingunum.
Þar bjó hann enn um og eftir 1880, samkvæmt yfirlýsingu Helga, og galt þá
upprekstrargjald fyrir fé sitt í „afréttarland“ Skútustaða. Ennfremur getur prestur þess
að þann rétt sem um er getið í yfirlýsingu Jóns Hinrikssonar um haustbeit í Mikley
hafi hvorki eigendur né ábúendur Álftagerðis notað né óskað eftir að fá að nota í
marga áratugi.
Skútustaðaprestur segist hafa sýnt eiganda Álftagerðis umræddar yfirlýsingar
en hann hafi sagt að það þyrfti meira til að sannfæra sig um að Álftagerði hefði misst
eða afsalað sér þessum réttindum. Hann biður því að athugað verði hvort samningur
um þetta afsal sé að finna í kirkjubókum eða skjölum Skútustaðakirkju á
Þjóðskjalasafninu. Að öðrum kosti óskar hann þess að Stjórnarráðið kveði upp
úrskurð sé það hægt en annars skýra honum frá því hvað gera skuli í málinu.
Málið var sent biskupi til umsagnar 23. janúar 1919 og svaraði hann 3. febrúar
sama ár. Í bréfi biskups segist hann hafa skoðað skjöl Skútustaðakirkju á
Þjóðskjalasafni sem sérstaklega snerta umrædda kirkjubyggingu árið 1863. Þar sé hins
vegar hvorki að finna neinn samning máli þessu viðvíkjandi á milli kirkjuráðenda og
eiganda Álftagerðis né neitt afsal á fyrrnefndum hlunnindum af hálfu eiganda
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Álftagerðis. Þó megi sjá á þeim skjölum að búendur Álftagerðis, hafi í réttu hlutfalli
við aðra búendur í sveitinni, tekið þátt í viðarflutningi frá Húsavík til
kirkjubyggingarinnar. Hins vegar beri yfirlýsingar þriggja valinkunnra Mývetninga
það með sér að ábúendur Álftagerðis hafi greitt upprekstrargjald síðastliðin 50 ár en í
því felst viðurkenning um að þeir geri ekki tilkall til umræddra hlunninda. Biskup
telur enga ástæðu til að véfengja yfirlýsingarnar þar sem tveir af þeim sem gáfu þær
hafi búið í Álftagerði. Annað mál sé hvort yfirlýsingarnar vegi nógu þungt í málinu
þar sem engin skjöl finnist sem staðfesti umrætt hlunnindaafsal.
Stjórnarráðið skrifaði Skútustaðapresti 12. febrúar 1919 og uppálagði honum
að krefja greindan ábúanda Álftagerðis um „afréttartoll“ því ekki væri annað að sjá en
að honum bæri að gera það. 403
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6

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1

Sameiginleg atriði á svæði 6

Hér á eftir verður fyrst fjallað um Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og fyrirliggjandi dómafordæmi í þjóðlendumálum og samhengi þessara gagna við það mál
sem hér er til umfjöllunar. Í framhaldinu verður einnig sérstaklega hugað að því hvort
í nýjum dómum um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afréttarsvæða megi greina
áherslumun sem tilefni gefi til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Að því búnu verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem mál
þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu
einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 404 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1

Almennar niðurstöður óbyggðanefndar

Í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (svæði 1), er í kaflanum Almennar
niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar
staðreyndir og lagaatriði sem almenna þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í
úrskurðum í málum nr. 1-5/2001 (svæði 2) er í kaflanum Viðauki við almennar
niðurstöður óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum
bætt við. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og birtir þannig
sem viðauki með úrskurðum í málum nr. 1-9/2003 (svæði 3), 1-6/2004 (svæði 4) og 15/2005 (svæði 5). Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum nr. 15/2007 (svæði 6).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við áðurnefndar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka við
þær, og vísar til þeirra, sbr. einnig kafla 6.1.2 - 6.1.3 hér á eftir.
6.1.2

Dómafordæmi í þjóðlendumálum

Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og viðauki
við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem almenna
þýðingu hafa við efnislega úrlausn þjóðlendumála. Samhengi nýrra niðurstaðna
dómstóla við þau grundvallaratriði sem úrlausnir óbyggðanefndar byggjast á kemur að
sjálfsögðu til skoðunar hverju sinni.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 31. maí 2006, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-6/2004 (svæði 4), var þannig fjallað sérstaklega um dóm
Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005. Svo sem þar segir verður sú
ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr.
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571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða
hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki
afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur
til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 29. maí 2007, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-5/2005 (svæði 5), tók óbyggðanefnd einnig afstöðu til þess hvort
þeir dómar sem þá lágu fyrir gæfu tilefni til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki. Þá skal þess getið að í sömu málum,
kafla 6.1.2, var gerð almenn grein fyrir stofnun heiðarbyggðar á Norðausturlandi.
Frá því óbyggðanefnd kvað upp síðastnefnda úrskurði, í málum nr. 1-5/2005
(svæði 5), hafa gengið níu Hæstaréttardómar sem tengjast fyrri svæðum. Nánar
tiltekið eru þetta fimm dómar frá 14. júní 2007, þ.e. í málum nr. 22/2007 (Þórsmörk
og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007 (Almenningar), nr. 26/2007
(Merkurtungur), nr. 28/2007 (Stakkholt), einn dómur frá 4. október 2007, í máli nr.
27/2007 (Grænafjall/Fljótshlíðarafréttur), einn dómur frá 11. október 2007, í máli nr.
99/2007 (Skaftártunguafréttur) og loks tveir dómar frá 18. október 2007, í málum nr.
47/2007 (Núpsstaður og fleiri jarðir í Fljótshverfi) og 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Tveir hinir síðastnefndu dómar eru fremur til staðfestingar á framangreindri
niðurstöðu, þ.e. að ekki beri að herða sérstaklega kröfur til landamerkjabréfa jarða. Að
öðru leyti telur óbyggðanefnd nauðsynlegt að taka til athugunar samhengi eldri og
yngri dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana
og hvort tilefni sé til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum
tilvikum. Fer sú umfjöllun hér á eftir.
6.1.3

Afréttir einstakra jarða og stofnana

Um þýðingu hugtakanna jörð, afréttur og almenningur er rækilega fjallað í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar, sbr. kafla 6.1.1 og viðauka. Að því er varðar hugtakið
jörð er niðurstaðan sú að almennt megi gera ráð fyrir að slíku landi hafi upphaflega
verið ráðstafað úr einstökum landnámum, stofnað til nýbýlis á eða eignarhefð unnin
yfir. Þannig eru taldar líkur á því að jörð, svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi
eða innan annarra ótvíræðra merkja, sé beinum eignarrétti háð. Tilvist landamerkjabréfs ein og sér ræður því ekki úrslitum um mat á eignarrétti, heldur staða landsvæðisins sem jarðar.
Afrétti hefur óbyggðanefnd flokkað í þrennt á grundvelli uppruna, sbr. kafla
4.4 og 4.5 í áðurnefndum Almennum niðurstöðum. Þar eru í fyrsta lagi samnotaafréttir, þ.e. þeir afréttir sem skv. elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum
jarða í tilteknu sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra
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jarða og stofnana, sem skv. elstu heimildum tilheyrðu einstökum jörðum, lögpersónum eða stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Í þriðja lagi er um að ræða jarðir
sem að hluta eða öllu leyti hafa verið lagðar til afréttar og gilda þar um sambærileg
sjónarmið og að framan greindi um eignarhald á landi jarða yfirleitt.
Hafi umþrætt landsvæði ekki legið innan merkja jarðar hefur óbyggðanefnd
talið að líkur séu á því að það hafi ekki orðið beinum eignarrétti háð fyrr en með
setningu þjóðlendulaga. Tilvist landamerkjabréfs skiptir þá ekki grundvallarmáli en
litið til atriða svo sem umfjöllunar í heimildum, nýtingar, staðhátta, gróðurfars og
landnáms. Ekki er þó alltaf augljóst hvort landsvæði hefur stöðu jarðar eða afréttar. Á
það álitaefni hefur sérstaklega reynt þegar undir einstakar jarðir og/eða stofnanir hafa
legið svæði sem skilin hafa verið frá viðkomandi heimajörð með sjálfstæðum
merkjum eða, í sumum tilvikum, af öðrum fasteignum. Eru aðstæður þá oft þær að
landsvæðisins er getið með sérstökum hætti í heimildum, stundum beinlínis kallað
afréttur og heimildir um afnot einskorðaðar við beit eða önnur þrengri og þá
sambærileg not.
Til úrlausnar hjá óbyggðanefnd hefur komið nokkur fjöldi landsvæða sem fella
má undir framangreinda lýsingu. Þessi landsvæði hafa verið úrskurðuð þjóðlendur og
afréttir/landsvæði í afréttareign, eftir atvikum með vísan til heimilda, legu, sögu,
staðhátta, nota o.fl. Ber hér að nefna Afrétt norðan vatna í máli nr. 4/2000 (svæði 1),
Hrunaheiðar í máli nr. 5/2000 (svæði 1); Hoffellslambatungur í máli nr. 4/2001 (svæði
2); Þórsmörk, Goðaland, Almenninga, Teigstungur, Múlatungur, Merkurtungur,
Stakkholt, Steinsholt, Hólatungur, Borgartungur og Skógafjall í máli nr. 5/2003
(svæði 3); Hvítmögu og Stórhöfða í máli nr. 6/2003 (svæði 3); Villingadal, Suðurfell
og Múla í máli nr. 1/2005 (svæði 5); Steinvarartungu og Þorbrandsstaðatungur í máli
nr. 3/2005 (svæði 5); Þverfellsland og sunnanverða Grímólfsártungu í máli nr. 4/2005
(svæði 5) og loks afréttarland á Hólsfjöllum í máli nr. 5/2005 (svæði 5).
Segja má að Hæstiréttur hafi einnig tekið skýra afstöðu til landamerkjabréfa
annarra landsvæða en jarða, þegar í fyrstu dómum í þjóðlendumálum. Í forsendum
réttarins í dómi frá 21. október 2004, máli nr. 48/2004, segir þannig svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Að auki segir svo í dómi réttarins frá 28. september 2006 í máli nr. 497/2005:
...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
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manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

Þá hefur komið fram það skýra mat Hæstaréttar að sé ekki um jörð að ræða hafa
landamerkjabréf takmarkaðra vægi sem „sönnunargagn um beinan eignarrétt“, sbr.
dóm Hæstaréttar 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þær þjóðlendur og afrétti/landsvæði í afréttareign sem áður voru tilgreindar hafa verið staðfestir efnislega með dómum Hæstaréttar
að því er varðar Afrétt norðan vatna, Hoffellslambatungur, Hrunaheiðar, Þórsmörk,
Goðaland, Steinsholt, Almenninga, Merkurtungur og Stakkholt, sbr. dóma frá 21.
október 2004, 28. september 2006, 5. október 2006 og 14. júní 2007 í málum nr.
47/2004, nr. 497/2005, nr. 133/2006, nr. 22/2007, nr. 23/2007, nr. 25/2007, nr.
26/2007 og nr. 28/2007. Í tilvikum Skógafjalls, Hvítmögu og Stórhöfða var sams
konar niðurstöðum óbyggðanefndar á hinn bóginn snúið við og komist að þeirri
niðurstöðu að þar væru eignarlönd en ekki þjóðlendur í afréttareign, sbr. dóma frá 16.
maí 2007 í málum nr. 24/2007, nr. 536/2006 og nr. 448/2006. Önnur framangreind
landsvæði hafa ekki komið til kasta dómstóla en af dómum um eignarland frá því fyrir
gildistöku þjóðlendulaga ber að nefna Hrd. frá 29. febrúar 1996 (Hrd. 1996/696) um
Blikdal í Esju og dóm aukadómþings Árnessýslu 23. febrúar 1980 um Tunguheiði í
Biskupstungum.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þjóðlendur í afréttareign á þessum svæðum eru
þannig almennt í góðu samræmi við úrlausnir Hæstaréttar, fyrr og síðar, þó svo
forsendur séu ekki einsleitar í öllum tilvikum og taki þess utan mið af sérstöðu
einstakra svæða. Dómar Hæstaréttar um landskikana þrjá sunnan Mýrdalsjökuls, þ.e.
Skógafjall, Hvítmögu og Stórhöfða, skera sig þar hins vegar nokkuð úr.
Framangreind úrlausnarefni eiga það sameiginlegt að viðkomandi landsvæði
hefur legið undir einstaka jörð/jarðir eða stofnun, landfræðilega aðskilið frá
henni/þeim með einum eða öðrum hætti, jafnan getið með sérstökum hætti í
heimildum, stundum beinlínis kallað afréttur og afnot einskorðuð við beit eða önnur
þrengri og þá sambærileg not.
Ef reynt er að taka saman þau sameiginlegu atriði sem leiða til niðurstöðu
Hæstaréttar um eignarland í umræddum þremur undantekningartilvikum, þá sýnist
landfræðileg lega, m.a. gagnvart aðliggjandi eignarlöndum og að einhverju marki
almennir staðhættir, vega mjög þungt. Í tilvikum Hvítmögu og Skógafjalls var á því
byggt að svæðin hefðu verið innan merkja jarða og að hvorki staðhættir né gróðurfar
mæltu gegn því að þau hefðu verið numin, a.m.k. að einhverju leyti. Beinn eignarréttur hefði þannig stofnast. Um Stórhöfða segir að líkur séu fyrir því að hann hafi
verið innan upphaflegs landnáms eins og aðliggjandi lönd. Hann hafi ekki verið talinn
til samnotaafrétta og ekkert sé komið fram í málinu sem stutt geti að munur verði að
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þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Nægilega sé því leitt í ljós
að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar.
Dómar Hæstaréttar um þjóðlendur í Þórsmörk, Goðalandi, Almenningum,
Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, eru kveðnir upp mánuði síðar en dómar um
eignarlönd í Stórhöfða, Hvítmögu og Skógafjalli. Fyrstnefndu svæðin sex liggja
norðan Eyjafjallajökuls og voru öll talin heyra undir einstaka jörð/jarðir sem þau eru
landfræðilega aðskilin frá. Í forsendum Hæstaréttar er m.a. vísað til möguleikans á
landnámi, legu og staðhátta, skorts á skriflegum eignarheimildum og samræmis milli
þeirra innbyrðis. Tekið er sérstaklega fram að ekki sé sýnt fram á önnur not meintra
rétthafa en hefðbundin afréttarnot til sumarbeitar fyrir búfé. Í öllum þessum sex
tilvikum var dæmd þjóðlenda í afréttareign.
Sýnist þannig ekki vera fullt samræmi í mati réttarins að því er varðar hin
tilgreindu atriði í annars vegar tilvitnuðum þremur dómum og hins vegar öðrum
úrlausnum um sams konar landsvæði, auk eldri dóma um Hoffellslambatungur og
Hrunaheiðar.
Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að það séu fyrst og fremst
staðbundnar aðstæður, þ.m.t. staðhættir, en þó einkum lega viðkomandi þriggja
landsvæða að eignarlöndum til annarra átta en gagnvart Mýrdalsjökli sem úrslitum
ráði. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til grundvallar
hverju sinni. Þá liggja fyrir eldri dómar um þjóðlendur á landsvæðum með svipaða
legu gagnvart annars vegar eignarlöndum og hins vegar þjóðlendum, sbr. einkum
Hoffellslambatungur og Hrunaheiðar í Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005
og Hrd. 5. október 2006 í mál nr. 133/2006. Ekki liggur fyrir skýr yfirlýsing
Hæstaréttar um breytta afstöðu að þessu leyti. Með hliðsjón af framangreindu og að
teknu tilliti til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd útilokað að líta svo
á að umræddir þrír dómar, um Hvítmögu, Skógafjall og Stórhöfða, feli í sér að lega
þrætusvæðis að eignarlandi eða eignarlöndum geti ein og sér vegið svo þungt að
önnur sú sönnunarfærsla sem ella fer fram við slíkar kringumstæður hafi hverfandi
þýðingu.
Óumdeilt er hins vegar að eignarréttarleg staða aðliggjandi svæða getur auk
hefðbundinna og viðurkenndra eignarheimilda haft vægi við eignarréttarlegt mat og
ásamt öðru leitt til þeirrar niðurstöðu að um eignarland sé að ræða. Má þar um vísa til
dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 varðandi efstu jarðir í Biskupstungnahreppi, sbr. einnig úrskurð óbyggðanefndar um þau landsvæði. Hið sama má
segja um eignarland í dómi Hæstaréttar 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 um jarðir
í Fljótshverfi, sbr. og úrskurð óbyggðanefndar um sama svæði.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að ekki séu forsendur til þess að breyta
því sönnunarmati sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum tilvikum. Fyrir liggur að í málum
nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd snúa sérstök álitaefni af þessum toga að
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eftirtöldum landsvæðum: Hálsmannatungur, Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði,
Tjarnahverfi á Gönguskarði, Finnsstaðadalur, Grímsland og Kambsmýrar í máli nr.
4/2007 og Upprekstrarland milli Höfðagilja og Eyvindará/Laufáshagi í máli nr.
5/2007.
6.2

Landnám

Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum
lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort í öndverðu
hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi. 405 Má í þessu sambandi
einnig vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði
um Hoffellslambatungur í Nesjum.
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir þeim takmörkuðu frásögnum
Landnámu sem lúta að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar. Af þeim verður ekki
ráðið hversu langt inn til landsins numið var. Að öðru leyti vísast til eftirfarandi kafla
um einstök landsvæði.
6.3
6.3.1

Grímsstaðir
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Grímsstaða gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.2. Landsvæði þetta liggur í um 300340 m hæð yfir sjávarmáli. Austan til er gróðurlent en að vestanverðu gróðursnautt en
þar liggur hluti Neðra-Bóndhólshrauns.
6.3.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám eingöngu tekið til svæðisins umhverfis Mývatn. Landnám hafi hins vegar
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Þetta verði m.a. stutt
við lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga
Péturs Nikulássonar Hólabiskups frá 1394. Kröfugerðin miði við að afréttarsvæðin
Norðurfjöll, ásamt Grímsstaðaheiði, og Reykjahlíðarheiði með Gæsafjöllum, teljist til
þjóðlendu. Í því felist að ekki er fallist að öllu leyti á merkjalýsingu jarðarinnar
Grímsstaða. Af hálfu ríkisins er ekki viðurkennt að afréttarland norðan Tófuaxlar á
Grímsstaðaheiði teljist til eignarlands, og því til stuðnings vísað til afréttarlýsingar
Reykjahlíðarheiðar og Grímsstaðaheiðar, sbr. afréttarskrá Skútustaðahrepps frá 1878
405

Sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).

126

127

og greinargerð sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu
árið 1959“. Er því haldið fram að sú afréttarlýsing marki skil á milli heimalanda og
afrétta. Um sé að ræða samnotaafrétt sem tengist síðan afréttarsvæðum norðan
hreppamarka á því svæði sem til úrlausnar er í máli nr. 2/2007.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og
öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Auk þess sé fullur hefðartími liðinn frá því
framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur
þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar
í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni venju í
lögskiptum. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að
engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði.
Ítrekað hafi verið gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5.
gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum
eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísað er einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar, þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri
jörðum samkvæmt elstu heimildum og eldri heimildir fari ekki í bága við sé beinum
eignarrétti háð. Sá sem haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja Grímsstaða sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð
ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Grímsstaða hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð.
Ennfremur verði að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til
heiða og ekki til Grímsstaða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Þá er því sérstaklega mótmælt að afréttarskrá frá 1878
hafi einhverja eignarréttarlega þýðingu. Loks er talið að taka verði Landnámu með
fyrirvara sem heimild.
6.3.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Grímsstaða er rakin í kafla 5.2.
Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til 16. aldar, má ráða að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 406
406

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi Grímsstaða,
frá 8. maí 1891 og þingl. 12. júlí 1892, en engar eldri merkjalýsingar liggja fyrir.
Athugun þessi tekur til norður- og austurmerkja, að því leyti sem þau geta varðað
ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um
merki aðliggjandi landsvæða. Þar er kröfusvæði Þeistareykja til norðurs, sbr. mál nr.
2/2007 hjá óbyggðanefnd, og kröfusvæði Reykjahlíðar til austurs. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki Grímsstaða með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður
fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grímsstaða eru merki þeirra til norðurs, gagnvart
Þeistareykjum, frá þeim punkti í norðri „er Eilífsfjall á Grjóthálsi sézt norðurundan
Gæsafjöllum. Þá er bein stefna til austurs í nefnt fjallmerki milli Grímsstaða og
Þeistareykjalands þar til Bóndhóll er stendur vestur af Gæsafjöllum sunnanverðum er
beina stefnu þaðan í Hrafnabjörg.“ Bréfið er áritað vegna Þeistareykja. Þessi merki
eru í samræmi við lýsingar í landamerkjabréfi fyrir „Þeistareykjaafrétt“, dags. 16.
september 1948 og þingl. 31. júlí 1951. Það bréf er jafnframt áritað vegna Grímsstaða.
Nánar er fjallað um Þeistareyki í máli nr. 2/2007.
Í landamerkjabréfi Grímsstaða er merkjum til austurs, gagnvart Reykjahlíð,
lýst úr „fjallmerki milli Grímsstaða og Þeistareykjalands þar til Bóndhóll er stendur
vestur af Gæsafjöllum sunnanverðum er beina stefnu þaðan í Hrafnabjörg. Sú lína er
merkilína milli Grímsstaða og Reykjahlíðarlands. Síðan beint af Bóndhól í Þverdalsbryggju, þaðan yfir há skjólbrekku, síðan Flatskalla austast og yfir hið nýa hraun að
Kvæk...“ Bréfið er áritað vegna Reykjahlíðar. Þessi merki eru í samræmi við lýsingu í
landamerkjabréfi Reykjahlíðar, dags. 8. apríl 1891 og þingl. 29. maí sama ár, og eldri
heimildir um merki Reykjahlíðar. Það bréf er jafnframt áritað vegna Grímsstaða. Sjá
nánar umfjöllun um Reykjahlíð í kafla 6.4. hér síðar.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi jarðarinnar Grímsstaða.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
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afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Grímsstaða var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess
að merkjum hennar sé þar rétt lýst. Landamerkjabréfið var undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki
hennar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við
það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Grímsstaða hafa um
langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt inn
til landsins numið var á þessu svæði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé innan þess.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til „afréttaskrár Skútustaðahrepps“ frá árinu
1878 og greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ en þar koma fram lýsingar á afréttarlöndum í hreppnum.
„Afréttaskráin“ er úr hreppsbókum Skútustaðahrepps en greinargerðin frá 1959 er
undirritað af Jóhanni Skaptasyni sýslumanni Þingeyjarsýslu. Auk þess liggur fyrir í
máli þessu „skrá yfir afrétti í Skútustaðahreppi“ sem er í „álitsgerð nefndar sem
hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði til að fjalla um afréttarmálefni í Mývatnssveit“
frá árinu 1989. Af þeim lýsingum sem þarna er að finna er ljóst að þær taka til hluta af
því landi sem afmarkað er í landamerkjabréfi Grímsstaða.
Grímsstaðir liggja í röð jarða við Mývatn, sbr. kafla 6.4., 6.6. og 6.7. og merki
þar á milli eru samþykkt með áritun fyrirsvarsmanna. Heimildir þær um afréttarnot í
Skútustaðahreppi sem að framan eru raktar eru almenns eðlis og lýsingar þeirra
óljósar. Þannig er ekki fyrir hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til lands
innan merkjalýsingar Grímsstaða. Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá
liggja ekki fyrir heimildir um að eigendur Grímsstaða hafi fyrr eða síðar litið svo á að
hluti af landsvæði því sem afmarkað er í landamerkjabréfi jarðarinnar væri afréttur
hennar. Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land
innan landamerkjabréfs Grímsstaða hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum og
að umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á hálendari hlutum jarðarinnar.
Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um
hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði
þessum.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Grímsstaðir hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1891, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
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eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting heiðarlands
jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans leiðir
það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Grímsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 407
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Grímsstaða, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.4
6.4.1

Reykjahlíð
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Reykjahlíðar gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.3. Undanskilin er þó svokölluð
Krepputunga, sem eigendur Brúar á Jökuldal gera einnig eignarlandskröfu til. Um
hana er fjallað í kafla 6.5. Þá ber þess að geta að kröfusvæði eigenda Reykjahlíðar
skarast að hluta á við kröfusvæði eigenda Grænavatns sem um er fjallað í kafla 6.7. Þá
greinir eigendur Reykjahlíðar einnig á við eigendur Þeistareykja um afmörkun
umkrafinna eignarlanda sinna, nánar tiltekið sunnan Hrútafjalla, en um Þeistareyki er
fjallað í máli nr. 2/2007 hjá óbyggðanefnd. Heimildir þær sem ná til hins umrædda
svæðis koma því til athugunar í báðum málum en með hliðsjón af afmörkun íslenska
ríkisins á þjóðlendukröfusvæði sínu er tekin afstaða til þess í máli nr. 2/2007.
Landsvæði það sem hér um ræðir er mjög víðfeðmt og hefur leguna norðursuður. Nyrsti hluti þess er fjalllendur og liggur í yfir 400 m hæð. Nokkuð er um hóla,
hæðir og fjöll og ber helst að nefna Gæsafjöll (882 m) sem eru mikil um sig og liggja
norðvestast á svæðinu. Austan þeirra liggja Hágöng (795 m). Krafla (818 m) liggur
suðvestan Háganga og Jörundur (811 m) er suðaustan Kröflu. Eilífsvötn (354 m)
liggja nyrst á svæðinu. Austan til á norðurhlutanum er land hallalítið.
Sunnan þjóðvegar nr. 1 liggur land í yfir 500 m hæð og er víðfeðmt og hallalítið með fjölda fjalla og stapa sem rísa upp úr Ódáðahrauni. Nyrst ber þar að nefna
407

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Skógarmannafjöll (681-599 m) og vestan þeirra liggur Búrfell (953 m), rismikill stapi.
Þar suðvestan af liggur Heilagsdalsfjall (904 m). Nokkru sunnan þessara fjalla liggja
rismiklar dyngjur, fell og fjöll um stórbrotið svæði. Ber þar að nefna Herðubreiðarfjöll
(1094), Kollóttudyngju (1180 m), Herðubreið (1682 m), Herðubreiðartögl (1070 m)
og Upptyppinga (927-1084 m). Vestan Upptyppinga liggur eldfjallakerfi Dyngjufjalla
(1510 m) með Öskju og Öskjuvatni sem er 11 km2 að stærð.
Landsvæðið er að mestu gróðursnautt en þar er mikið rof. Helstu
gróðursvæðin eru í Grafarlöndum og Herðubreiðarlindum sem liggja á vesturbökkum
Jökulsár á Fjöllum. Land mætir jökli í um 800 m hæð upp af Holuhrauni. Frá Gæsafjöllum suður í jökul við Holuhraun eru um 106 km, og úr Herðubreiðarlindum til
vesturs í Víti, norðan Öskjuvatns, eru tæpir 29 km, mælt í beinni loftlínu.
6.4.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur og styðjist það m.a. við
lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. einnig máldaga
Péturs Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Sérstaklega er tekið fram að ekki sé
fallist á að vitnisburðir Þórólfs Hranasonar og Finnboga lögmanns Jónssonar frá árinu
1506 geti talist grundvöllur beins eignarréttar Reykjahlíðar á öræfum öllum fyrir
austan Mývatn. Vitnisburða hafi á þessum tíma verið aflað af tilteknu tilefni án þess
að séð verði að þeir hafi átt sér neina stoð í eldri heimildum. Að fengnum dómi hafi
téður Finnbogi svo sjálfur staðfest dóminn eins og réttarskipan gerði ráð fyrir á þeim
tíma en þess verði að gæta að Þorsteinn Finnbogason, eigandi Reykjahlíðar, var sonur
hans. Ekki verði séð að um úrlausn ágreinings hafi verið að ræða milli aðila heldur
álitsgerð. Þá sé dómurinn að öðru leyti í ósamræmi við þágildandi reglur svo ekki
verði á honum byggt. Virðist landið hafa um aldur verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé
og þá einnig af fleirum en eigendum Reykjahlíðar, sbr. beitarrétt frá Möðrudal
samkvæmt máldaga frá 1493 og gjörning um máldaga og landamerki Möðrudals frá
1408.
Einnig er byggt á því að sögulegar heimildir greini að jörðin Reykjahlíð hafi
verið austasta byggða ból vestan Jökulsár á Fjöllum. Ekki séu til landnámslýsingar
sem bendi til eignarhalds Reykjahlíðar austan línu sem miðist við Hlíðarfjall,
Námafjall, Lúdent og Bláfjall. Þannig séu ekki til óyggjandi heimildir um nýtingu
lands austan umræddra merkja fram undir árið 1500, nema þá að takmörkuðu leyti.
Svo virðist t.d. að brennisteinsnámur sem síðar hafi verið taldar tilheyra Reykjahlíð
hafi verið nýttar sem almannaeign, án sérstakrar heimildar Reykjahlíðar, allt frá
upphafi brennisteinsnáms um 1300 og fram til ársins 1506. Telja megi líklegt að
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svæðið austan umræddra fjalla hafi verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé en ljóst sé að á
tilteknum svæðum, Norðurfjöllum, Búrfellshrauni, Mývatnsöræfum o.fl., hafi ekki
verið rekið fé frá öðrum jörðum. Fjöllin myndi einnig skýr landfræðileg mörk og
aðskilji eins konar heimalönd frá afréttum og almenningum.
Því er jafnframt haldið fram að í Reykjahlíðarmáldaga frá 1573 sé annars
vegar lýst sömu réttindum og í máldögum frá 1318 og 1394 en einnig lýst takmörkuðum réttindum og merkjum til samræmis við dóm Finnboga Jónssonar frá 1506.
Síðari tíma gögn um takmarkaða nýtingu og umsjón Reykjahlíðar á einstökum
svæðum utan aðalkröfulínu hafi ekki getað skapað réttmætar væntingar um eignarhald
á kröfusvæðinu öllu eða haft þýðingu um beint eignarhald. Slík takmörkuð nýting,
eftir setningu hefðalaga nr. 40/1905, geti ekki stutt hefðarhald á umræddu svæði. Þá
geti samningur milli eigenda Reykjahlíðar annars vegar og iðnaðarráðherra hins
vegar, frá árinu 1971, um afnot íslenska ríkisins af jarðhitaréttindum og aðstöðu til
nýtingar þeirra ekki talist fela í sér stofnun eignarréttar á umræddu svæði við Kröflu,
enda ekki um viðurkenndan stofnunarhátt eignarréttar að ræða.
Af hálfu íslenska ríkisins er einnig vísað til „afréttarskrár Skútustaðahrepps“
frá árinu 1878 en þar koma fram lýsingar á afréttarlöndum í hreppnum. Undir skjalið
er ritað: „Skútustaðahreppsnefnd“ og þar er m.a. lýsing á „afrjettarlandi Reykjahlíðarog Grímsstaðaheiðar ásamt Gæsafjöllum“ og á „Austurfjöllum“. Þá er ennfremur
vísað til greinargerðarinnar „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið
1959“ en þar má finna lýsingar á afréttum í Skútustaðahreppi.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi,
dags. 8. apríl 1891 og þingl. 29. maí sama ár, og öðrum skráðum eignarheimildum
sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða.
Fullur hefðartími sé og liðinn frá því framangreindum landamerkjabréfum hafi verið
þinglýst. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum
aðilum verið falið að ganga frá landamerkjum jarða, þau skráð og leyst úr ágreiningi
væri hann fyrir hendi. Þau hafi hins vegar ekkert kveðið á um það hvaða land eða hver
landgæði fylgdu jörðum eða öðrum fasteignum enda hafi ekkert verið um það deilt.
Þannig virðist ljóst að allt frá tíma Grágásar og fram á þennan dag hafi landeigandi átt
beit og annan jarðargróður á jörð sinni. Á sama tíma hafi jafnan verið kveðið á um
einkarétt jarðeigenda til veiða fugla, fiska og annarra nytjadýra á jörð þeirra.
Landamerkjalýsingar þær sem gerðar hafi verið í kjölfarið á lögunum frá 1882 hafi
víða verið byggðar á eldri heimildum svo sem lögfestum máldögum og eldri
landamerkjabréfum. Það eigi við um þetta svæði. Þessum lýsingum hafi svo verið
gefið aukið vægi með þinglýsingu og eftirlitsskyldu valdsmanna sem gagnaðilar telji
að leiði til þess að þarna hafi orðið til fullkomnar heimildir um landamerkin. Í
samræmi við fyrri niðurstöður óbyggðanefndar hvíli því sönnunarbyrðin um inntak
eignarréttar að landsvæðinu á ríkisvaldinu.
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Landamerki séu í fullu samræmi við máldaga Reykjahlíðarkirkju frá árinu
1573, sbr. hinn forna lögmannsdóm frá árinu 1506. Árið 1897 hafi „allir fossar“
Reykjahlíðar verið seldir. Bendi það ótvírætt til þess að átt sé við fleiri fossa en
Dettifoss og Selfoss og að þriðji fossinn hljóti að vera nokkru fyrir sunnan Herðubreiðarlindir. Sá hafi á síðari árum verið nefndur Gljúfrasmiður og sé um 7 km sunnan
við Herðubreiðarlindir en það bendi til þess að landamerki Reykjahlíðar hafi legið þar
til suðurs. Öll afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda, enda hafi enginn
notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess. Vísað er í Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21. október 2004, í máli nr. 48/2004,
um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim sem véfengi landamerkjalýsingar og elstu
heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt fram á
það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja
Reykjahlíðar hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og
aðstæðum á hverjum tíma. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til
þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um
eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Því er haldið fram að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar
gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni venju í
lögskiptum. Ljóst sé að búendur í Mývatnssveit eigi upprekstrarrétt í land Reykjahlíðar samkvæmt fornri venju. Þetta styrki eignarréttartilkall eigenda Reykjahlíðar því
ítak sé ævinlega í eignarland. Auk lögmannsdómsins frá 1506 sýni samningar um
greiðslu hagatolla líka fram á eignarland. Þá sýni samningar við Landgræðsluna að
gagnaðilar hafi fullan eignarrétt á landinu. Við mat á inntaki eignarréttar innan þinglýstra merkja Reykjahlíðar skipti ráðstöfun námaréttinda á liðnum öldum, er bendi til
beins eignarréttar, miklu máli og sömuleiðis leiga á vatnsafli sem gerð var í lok 19.
aldar og Gigant fékk svo árið 1909. Einnig er sérstaklega byggt á ráðstöfun eignarréttinda jarðarinnar við Herðubreiðarlindir en þar hafi landeigendur leigt lönd undir
skála um langan tíma og ráðstafað öllum veiðinytjum. Alla þessa samninga hafi hið
opinbera samþykkt. Þá er vísað til samþykkis landeigenda við friðlýsingu Herðubreiðarlinda árið 1974 og samninga við Landgræðsluna frá 1968. Að auki er vísað í
samninga við Landsvirkjun, þá sérstaklega samning frá 18. mars 1971 milli eigenda
Reykjahlíðar og iðnaðarráðherra f.h. ríkissjóðs um frjáls umráð og ráðstöfun jarðhitaréttinda á svæði sem afmarkað hafi verið á uppdrætti ásamt aðstöðu til mannvirkjagerðar til nýtingar jarðhitans o.fl. Kröfulýsing ríkisins um að þetta landsvæði skuli nú
teljast þjóðlenda sé með öllu ósamrýmanleg þessum samningi. Loks hafi skattar og
önnur lögboðin gjöld ávallt verið greidd af öllu landinu og jörðin verið framseld,
veðsett og gengið í erfðir sem ein heild, án athugasemda yfirvalda.
Taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild en röksemdir ríkisins þess
efnis að landnám hafi ekki náð til lands Reykjahlíðar séu ósannaðar, enda ekki reistar
á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Fullyrðingum íslenska ríkisins um að land-
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svæðið innan þjóðlendukröfulínu sé afréttarland er mótmælt. Afréttarlönd í Skútustaðahreppi séu í raun eignarlönd enda sé afréttarhugtakið ekki notað um skilgreiningu á eignarrétti. Það liggi m.a. fyrir að eigendur Reykjahlíðar hafi lengi innheimt
afréttartoll fyrir beit annarra aðila á landi sínu þó svo þeir hafi ekki gert það í seinni
tíð.
Á því er byggt að venjuréttur og hefðarsjónarmið leiði til þess að allt land
innan landamerkja Reykjahlíðar teljist eignarland auk þess sem byggt er á sjónarmiðum um réttmætar væntingar. Er um þetta vísað í dóma Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu. Þá er því haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið
úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð.
Vísað er til ákvæða stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944, og Mannréttindasáttmála
Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, auk dóma Mannréttindadómstóls Evrópu og loks
ákvæða stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Með sama hætti er hvorki fallist á varakröfu né
þrautavarakröfu íslenska ríkisins.
6.4.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Reykjahlíðar er rakin í kafla
5.3. Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til 14. aldar, má ráða að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 408
Kemur þá til skoðunar hvað ráðið verður af heimildum um afmörkun jarðarinnar Reykjahlíðar. Elstu merkjalýsingu Reykjahlíðar er að finna í vitnisburði Jóns
Magnússonar frá 26. september 1505 um landeign Reykjahlíðar. Þá liggja fyrir tveir
aðrir vitnisburðir um sama efni, sá fyrri frá Þórólfi Hranasyni 6. maí 1506 og sá síðari
þeim Finnboga Jónssyni, Magnúsi Þorkelssyni og Gamla Þorsteinssyni frá 8. maí
1506. Einnig er merkjum Reykjahlíðar lýst í dómi sex manna frá 17. maí 1506 og
nokkrum dögum síðar í samþykkt og staðfestingu Finnboga Jónssonar lögmanns á
fyrrnefndum dómi. Í svokallaðri Skinnastaðaártíðaskrá, AM. 249 d, folio, er máldagi
Hlíðarkirkju (þ.e. Reykjahlíðarkirkju) frá 1573 en þar er líka að finna lýsingu á
mörkum jarðarinnar. Jafnframt eru merkjalýsingar í prófastsvísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 1735, lögfestu frá 1758, annarri vísitasíu frá 1828 og landamerkjabréfi
Reykjahlíðar frá 8. apríl 1891, þingl. 29. maí sama ár. Í þessu sambandi verður einnig
litið til heimilda um aðliggjandi landsvæði. Þar liggur til norðurs kröfusvæði
Þeistareykja og Ásheiðar, sem um er fjallað í máli nr. 2/2007. Til austurs er landsvæði
sem fjallað var um í málum nr. 2 og 5/2005 hjá óbyggðanefnd og Vatnajökull er til
suðurs. Loks liggja kröfusvæði Skútustaðahrepps, Grænavatns, Voga og Grímsstaða
til vesturs. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Reykjahlíðar með tilliti til
ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
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Norðurmerki Reykjahlíðar eru gagnvart Þeistareykjum, Ásheiði og Svínadal.
Samkvæmt landamerkjabréfi Reykjahlíðar eru mörk að þessu leyti svofelld: „bein
stefna frá Dettifossi í Eilífshnjúk; þaðan bein stefna yfir Hrútafjöll og Gjástykki móti
Þeystarreykjalandi, vestur í mó, þar til Bóndhóll er genginn í hásuður og Eilífshnjúkur
ber rjett norður undan Gæsafjöllum.“ Bréfið er áritað vegna aðliggjandi landsvæða.
Eldri heimildir um afmörkun Reykjahlíðar nefna Eilífsvötn, skammt sunnan við fjallið
Eilíf, auk Jökulsár á Fjöllum og eru þannig í ágætu samræmi við lýsingu bréfsins. Um
landsvæði þau sem liggja norðan við Reykjahlíð, þ.e. Þeistareyki, Ás og Svínadal, er
fjallað í máli nr. 2/2007 hjá óbyggðanefnd. Heimildir um merki þeirra benda til þess
að þau nái að Reykjahlíðarlandi, enda þótt orðalag sé ekki alltaf hið sama. Gagnaðilar
íslenska ríkisins eru sammála um innbyrðis afmörkun eignarlandskröfusvæða sinna að
öðru leyti en því að deilt eru um hluta merkja á milli Reykjahlíðar og Þeistareykja.
Vísast um það atriði nánar til máls nr. 2/2007.
Samkvæmt landamerkjabréfi Reykjahlíðar eru merki til austurs miðuð við
Jökulsá á Fjöllum, frá Dettifossi í norðri og að viðmiðun við Bræðraklif í suðurmerkjum. Eldri heimildir miða austurmerki einnig við Jökulsá á Fjöllum. Austan
árinnar er m.a. landsvæði sem tekin var afstaða til í máli 2/2005 hjá óbyggðanefnd,
nánar tiltekið ágreiningssvæði íslenska ríkisins og eigenda jarðarinnar Brúar.
Eignarlandskröfusvæði eigenda Reykjahlíðar í máli því sem hér er til úrlausnar
afmarkast með Jökulsá á Fjöllum frá Dettifossi og að ármótum við Kreppu, Kreppu að
jökli og síðan inn á Vatnajökul. Á milli Jökulsár og Kreppu er svokölluð Krepputunga
en þar hafa eigendur Brúar á Jökuldal og Reykjahlíðar báðir gert kröfu um eignarland.
Um það hversu langt suður austurmerki Reykjahlíðar ná vísast til umfjöllunar um
suðurmerki hér á eftir.
Vesturmerki Reykjahlíðar eru gagnvart jörðinni Grímsstöðum að norðanverðu
en Vogum og Grænavatni þegar sunnar dregur. Á milli Grímsstaða og Voga liggur
Reykjahlíð að Ytriflóa í Mývatni. Norðanverðum vesturmerkjum Reykjahlíðar er lýst
úr vestasta punkti í norðurmörkum og í Bóndhól „sem er beint vestur af Gæsadalsfjöllum og þaðan móti Grímsstaðalandi bein lína í Þverdalsbyrgi, þaðan yfir há Skjólbrekku í merkivörðu austast á Flatskalla, þaðan beina stefnu í Kvæk, sem er grashvammur við vatnið, er gengur inní hraunið vestarlega, milli Grímsstaða og Reykjahlíðar. Þá ræður Mývatn suður að Svínavog.“ Merkjum gagnvart Vogum er þannig
lýst í landamerkjabréfi Reykjahlíðar að þar ráði „fyrst Svínavogur og Kálfstjörn, þá
Smáralág er Reykjahlíð á hálfa. Þaðan bein lína austur í Námakollu hina syðri; þaðan
beint í þrengsli við Skessuhala, þrýtur þar Vogaland að austan.“ Bréf Reykjahlíðar er
áritað vegna Grímsstaða og Voga og framangreint í samræmi við heimildir um merki
þeirra jarða, sbr. kafla 6.3. og 6.6. Eigendur framangreindra þriggja jarða draga þessi
merki eins á kröfulínukorti í máli því sem hér er til úrlausnar.
Um merki Reykjahlíðar gagnvart Grænavatni segir svo í landamerkjabréfi
hinnar fyrrnefndu frá 1891: „fyrir sunnan Vogaland ráða fjallgarðar þeir til suðurs, er
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næstir liggja Mývatnssveit og frá þeim bein stefna suður í Bræðraklyf vestur af
Herðibreið.“ Bréfið er ekki áritað vegna Grænavatns. Hér skal þess getið að austur og
suðaustur af Mývatni, við vesturjaðar Ódáðahrauns, er röð stapa og móbergshryggja.
Þar á meðal eru Heilagsdalsfjall (832 m) og Bláfjall (1222 m) en syðsti hluti þessara
fjallgarða kallast Bláfjallshalar. Eldri heimildir um Reykjahlíð miða einnig við
„fiallgarda þá sem næsta liggia vid myvatn fyrir austann vatnid ad jokulsä“, sbr.
einkum vitnisburð Jóns Magnússonar frá 1505 og prófastsvísitasíu Reykjahlíðarkirkju
frá 1735.
Landamerkjabréf Grænavatns, dags. 20. maí 1921 og þinglesið sama ár, er
áritað af hálfu Reykjahlíðar. Þar er miðað við að „fjallgarðurinn“ ráði austurmerkjum
„suður og svo Bláfjall“. Síðan segir að úr suðausturhorni Bláfjalls liggi merkjalínan
með tilteknum hætti í hásuður. Lýsing þess er þannig ekki fyllilega samhljóða bréfi
Reykjahlíðar og svo sem sjá má á kröfulínukorti í máli þessu deila eigendur Reykjahlíðar og Grænavatns nú um þessi merki. Sá ágreiningur tekur í meginatriðum til
vestanverðs Heilagsdalsfjalls og Heilagsdals auk austanverðs Bláfjalls og Bláfjallshala. Til þess atriðis verður því aðeins tekin afstaða hér ef umrædd mörk liggja að
einhverju leyti að þjóðlendu, enda ekki á verksviði óbyggðanefndar að taka afstöðu til
merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. Af eldri merkjalýsingum verður
ráðið að á 16. öld hafi fyrirsvarsmenn þessara jarða deilt um mun stærra landsvæði,
sjá nánar hér á eftir um suðurmerki og kafla 6.7. um Grænavatn.
Samkvæmt landamerkjabréfi Reykjahlíðar eru merki til suðurs, inn til landsins
og í átt að jökli dregin frá framangreindum fjallgörðum í vesturmerkjum og „bein
stefna suður í Bræðraklyf vestur af Herðibreið. Frá Bræðraklyfi ræður bein stefna
austur í Jökulsá, sunnan við Herðibreiðartungu.“ Í vitnisburði Jóns Magnússonar frá
1505 segir að jörðinni tilheyri: „ auræfi oll atolulaust fyrir austann fiallgarda þa sem
næsta liggia vid myvatn fyrir austann vatnid ad jokulsä og omerkinga alla millum
Jlifsvatna og brædraklifs fyrir vtann herddibreid.“ Í vitnisburði Þórólfs Hranasonar frá
6. maí 1506 segir um Reykjahlíð: „...auræfi þau oll er liggia fyrir austann myuatn ad
Jokulsaa og alla omerkinga a milli Jlifsvatna og brædrakliffs er liggur sudur a
auræffumm.“ Vitnisburður Finnboga Jónssonar, Magnúsar Þorkelssonar og Gamla
Þorsteinssonar, frá 8. maí 1506, er efnislega samhljóða þeim sem að framan er
nefndur. Í dómi sex manna frá 17. maí 1506 er vísað til vitnisburða þess efnis að
Reykhlíðingur hefðu „...haft og halldid og sier eignad meir enn xl vetra atolulaust i
allan þennan tijma auræfi þau er liggia fyrir austan myuatn ad Jökulsa og alla
omerkinga i millum Jleifsvatna og brædraklijfs er liggur sudur a auræfum.“
Niðurstaða dómsmanna er sú að jörðinni Reykjahlíð eru dæmd: „...thil fullrar eignar
auræfi oll fyrir austan myvatn med þeirra ollum endimaurkum sem þar hafa vitni vm
borit og eidar vm geingid...“ Í samþykkt og staðfestingu Finnboga Jónssonar
lögmanns á framangreindum dómi, frá 23. maí 1506, segir m.a. svo um land
Reykjahlíðar: „...og sionhending fyrir austann alla bufiarhaga fyrrnefnda sudur i oræfi
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so langt sem vatzfoll deilast og votn ad draga.“ Slíka lýsingu er svo að finna í
prófastsvísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 1735 og vísitasíu Reykjahlíðarkirkju frá 1828
en þar er einnig lýst suður í öræfi svo langt sem vatnsföll deilast en þar segir
ennfremur: „...og alla omerkingia j millum Ýlýfsvatna og Brædraklifs.“ Sama máli
gegnir um máldaga Hlíðarkirkju frá 1573 sem báðir málsaðilar hafa vísað til og
lögfestu frá 1758.
Framangreindar lýsingar á suðurmerkjum Reykjahlíðar eru ekki samhljóða og
tvö atriði þarfnast sérstakrar athugunar. Hið fyrra snýr að því hvort miðað skuli við
Bræðraklif eða önnur og syðri merki og hið síðara hvar Bræðraklif sé að finna, hafi
staðsetning þess þýðingu.
Landamerkjabréf Reykjahlíðar 1891 miðar suðurmerki þannig við Bræðraklif
og sama máli gegnir um vitnisburði frá 1505 og 1506, auk sex manna dómsins 1506. Í
staðfestingu sýslumannsins á dómnum 1506, máldaga frá 16. öld, lögfestu frá 18. öld
og tveimur vísitasíum frá 18. öld og 19. öld, er mörkum hins vegar lýst „...so langt
sem vatzfoll deilast og votn ad draga“. Óbyggðanefnd telur að elstu merkjalýsingar
mæli gegn því að merki Reykjahlíðar hafi miðast við önnur og syðri merki en Bræðraklif, svo sem vatnaskil á jökli. Slíka viðmiðun er ekki heldur að finna í landamerkjabréfi jarðarinnar 1891. Niðurstöðu sex manna dómsins 1506 er áður lýst og í staðfestingu Finnboga Jónssonar lögmanns segir meðal annars að hann sé „...loglegur og
skiælegur j allan handa mata...“ Lögmaðurinn bætir því þó við að jörðinni tilheyri
land „sudur i oræfi so langt sem vatzfoll deilast og votn ad draga.“ Óbyggðanefnd
telur ekki efni til að skýra þennan dóm á annan veg en þann sem segir í niðurstöðu
dómsmanna, sbr. einnig eldri heimildir sem og landamerkjabréf jarðarinnar 1891.
Viðauki lögmannsins breytir þannig ekki efnislegu innihaldi dómsins. Þá verður með
engu móti horft framhjá því að Finnbogi Jónsson lögmaður var faðir Þorsteins
Finnbogasonar í Reykjahlíð, aðila málsins.
Krafa eigenda Reykjahlíðar um að merki jarðarinnar og beinn eignarréttur
þeirra nái suður fyrir Bræðraklif og jafnvel inn á Vatnajökul verður því ekki talin geta
stuðst við heimildir um afmörkun Reykjahlíðar en um önnur atriði sem krafa þessi er
studd við verður fjallað síðar.
Kemur þá næst til skoðunar hvar Bræðraklif sé að finna en íslenska ríkið og
eigendur Reykjahlíðar greinir á um það. Íslenska ríkið telur að þar sé um að ræða
einstigi eða klif við vörðubrot í vesturvegg svokallaðrar Hafragjár, ekki fjarri punkti 2
í þrautavarakröfu. Gjáin er mikið jarðfall með háum veggjum, u.þ.b. 5-6 km löng og á
annan km á breidd. Eigendur Reykjahlíðar halda því hins vegar fram að Bræðraklif sé
hár klettadrangi sunnan í Bræðrafelli og skammt sunnan við Kollóttudyngju, sbr.
punkt 6 í varakröfu þeirra. Er þá komið u.þ.b. 27 km suður fyrir viðmiðunarpunkt
íslenska ríkisins í Hafragjá en þaðan eru u.þ.b. 42 km norður í Eilífsvötn, mælt í
beinni loftlínu. Í báðum tilvikum er komið langt inn í Ódáðahraun, illfært og
gróðurvana landsvæði sem teygir sig austur frá fjallgörðum þeim í vesturmörkum

137

138

Reykjahlíðar sem áður voru nefndir og langleiðina að Jökulsá á Fjöllum, vestur að
Skjálfandafljóti og suður undir Vatnajökul.
Í elstu heimildum um merki Reykjahlíðar, vitnisburðum, dómi og máldaga frá
16. öld ásamt tveimur vísitasíum og lögfestu frá 18. og 19. öld, er miðað við títtnefnda
fjallgarða við Mývatn og tekið fram að Reykjahlíð eigi „öræfi öll“ fyrir austan þau, að
Jökulsá. Afmörkun til norðurs einskorðast við Eilífsvötn og til suðurs við Bræðraklif.
Hið síðarnefnda er staðsett nánar með því að það er sagt „fyrir utan Herðubreið“ í
tveimur vitnisburðum frá 16. öld og „suður á öræfum“ í öðrum vitnisburði frá sama
tíma. Hvort tveggja veitir takmarkaðar vísbendingar, enda hafa málsaðilar sýnt fram á
að orðalagið „fyrir utan“ á þessu landsvæði kemur bæði fyrir í merkingunni norður og
vestur. Umræddum fjallgörðum var áður lýst en klif það í Hafragjá sem íslenska ríkið
hefur vísað til er til austurs frá suðurenda þeirra, þar sem eru Bláfjall og Bláfjallshalar.
Frá suðurenda Bláfjallshala um þennan punkt og síðan beint austur í Jökulsá eru u.þ.b.
33 km í beinni loftlínu. Klettadrangi sá sunnan við Kollóttudyngju, sem eigendur
Reykjahlíðar benda á sem Bræðraklif, liggur hins vegar svo miklu sunnar að hann
samræmist illa tilvísun heimildanna til fjallgarðanna og öræfanna austan þeirra.
Hér ber þess að geta að örnefnið Bræðraklif er einnig að finna í heimildum um
merki jarðarinnar Grænavatns, sbr. kafla 6.7. Þannig segir í dómi um kaupbréf fyrir
Grænavatni frá 1562 að austurmerki Grænavatns liggi úr Syðri-Búrfellsskörðum
„þadann og austur i Hafragiä. rædur þä. giäinn og framm ad Brædraklife. og þadann
og austur under Herdebreid. og allann Heilagsdal. riett ur Herdebreid til vesturs.“
Aðrar heimildir um merki Grænavatns lýsa þessum mörkum með sambærilegum
hætti, þó að undanskildu landamerkjabréfi Grænavatns líkt og að framan er rakið.
Umræddar merkjalýsingar munu eiga rætur að rekja til deilna við fyrirsvarsmenn
Reykjahlíðar um svokallaðar Fremri-námur, þ.e. brennisteinsnámur á svæðinu norðvestur af Hafragjá. Samkvæmt þessum lýsingum er Bræðraklif í Hafragjá. Merking
örnefnisins á kort Landmælinga Íslands er í samræmi við það, sbr. einnig rit Ólafs
Jónssonar um Ódáðahraun frá árinu 1945.
Landamerkjabréf Reykjahlíðar frá 1891 greinir sig frá hinum eldri heimildum
með annars vegar orðalaginu við staðsetningu Bræðraklifs og hins vegar samhenginu
við fjallgarðana og Jökulsá á Fjöllum. Bræðraklif er þannig sagt suður af fjallgörðunum og stefnan frá Bræðraklifi og austur í Jökulsá nú sérstaklega tekin „sunnan við
Herðibreiðartungu“. Í hinum elstu heimildum voru stefnur í og úr Bræðraklifi hins
vegar ótilgreindar, væntanlega vegna þess að frekari skýringar hefur ekki verið þörf.
Þá segir í landamerkjabréfinu að Bræðraklif sé vestur af Herðubreið en áður var gerð
grein fyrir óljósri merkingu orðalagsins „fyrir utan“ í eldri heimildum. Sú staðsetning
Bræðraklifs, sunnan Kollóttudyngju, sem eigendur Reykjahlíðar miða við í varakröfu
sinni er í ágætu samræmi við lýsingu landamerkjabréfsins.
Niðurstaða óbyggðanefndar af öllu framanröktu er sú að í eldri heimildum séu
suðurmerki Reykjahlíðar miðuð við Bræðraklif í Hafragjá. Landamerkjabréf Reykja-
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hlíðar 1891 er fyrsta og eina heimildin sem stutt getur að merkin liggi sunnan
Kollóttudyngju. Eldri heimildir mæla því þannig í mót að fyrir 1891 hafi landsvæðið
sunnan við Bræðraklif í Hafragjá verið talið innan merkja Reykjahlíðar. Lýsingar á
merkjum Reykjahlíðar og Grænavatns benda til þess að úr Bræðraklifi liggi suðurmerkin annars vegar í suðurenda Bláfjallshala og hins vegar beint austur í Jökulsá á
Fjöllum.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands á ágreiningssvæði
íslenska ríkisins og eigenda jarðarinnar Reykjahlíðar. Svo sem fram kemur í kafla 6.2.
er því ekki lýst í Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til lands landnám á þessu
svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga
verður þó að telja líklegt að svæðið norðaustan og austan Mývatns hafi verið numið,
a.m.k. að hluta, en ólíklegt að land á þessu svæði hafi verið numið að Vatnajökli. Vafi
um þetta atriði hlýtur að vaxa eftir því sem sunnar dregur. Óvissa um aðferðir við
landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim
grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði
sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði.
Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig
t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli
í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta
gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki
einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað
sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra
annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Að því marki sem landamerkjabréf Reykjahlíðar hefur stuðning af eldri
heimildum, þ.e. norðan þeirrar línu sem að framan var lýst og liggur úr suðurenda
Bláfjallshala í Bræðraklif í Hafragjá og þaðan beint austur í Jökulsá á Fjöllum, telur
óbyggðanefnd að íslenska ríkið hafi ekki sýnt fram á annað en að jörðin Reykjahlíð
hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þar hafi
eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Heimildir þær um afréttarnot sem
íslenska ríkið hefur vísað til eru almenns eðlis og lýsingar þeirra óljósar. Engar
afdráttarlausar ályktanir verða því dregnar af þeim. Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í þessu sambandi. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að norðan framangreindrar merkja-
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línu sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 409
Svo sem rakið er hér að framan telur óbyggðanefnd eldri heimildir mæla því í
mót að merki jarðarinnar Reykjahlíðar nái suður fyrir línu þá í Ódáðahrauni sem áður
var lýst. Þá málsástæðu gagnaðila að þeir hafi haft réttmæta ástæðu til að vænta þess
að brigður yrðu ekki bornar á beinan eignarrétt þeirra að öllu því landi sem falli innan
merkja Reykjahlíðar, eins og því sé lýst í landamerkjabréfi Reykjahlíðar frá árinu
1891, ber að skoða í því ljósi. Að þessu gættu geta gagnaðilar, sem leiða rétt sinn frá
þeim eiganda sem gerði landamerkjabréfið, ekki byggt á því að eignarréttur hefði
unnist að landi sem ekki átti undir Reykjahlíð áður en bréfið var gert. Þá var landamerkjabréfið ekki samþykkt af hendi þeirra sem kunna að hafa talið til réttinda yfir
landi til suðurs. Breytir í þessum efnum engu að landamerkjabréfið var þinglesið 29.
maí 1891, sbr. dóm Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 498/2005 (Stafafell).
Landi utan þeirra merkja en innan eignarlandskröfusvæðis eigenda
Reykjahlíðar í máli þessu má í megindráttum skipta í þrennt, þ.e. Ódáðahraun,
Vatnajökul og svæðið milli austurjaðars Ódáðahrauns og Jökulsár á Fjöllum. Nyrst á
hinu síðastnefnda svæði eru Grafarlönd austari og sunnan þeirra Herðubreiðarlindir.
Þar er land nokkuð gróið og liggur í 4-500 m hæð. Samkvæmt gögnum þessa máls og
skýrslutökum, hafa nytjar af því einskorðast við sumarbeit fyrir búfé og eftir atvikum
önnur takmörkuð not. Framangreint bendir til þess að í Grafarlöndum austari og
Herðubreiðarlindum sé afréttur í þeim skilningi að jörðin Reykjahlíð eigi þar óbein
eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt. 410
Ekki liggur fyrir hvernig eigendur Reykjahlíðar eru komnir að rétti sínum til
Grafarlanda austari og Herðubreiðarlinda. Í máli þessu er ekki sýnt fram á annað en
að hann hafi orðið til á þann veg að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að undanskildum austurjaðri Ódáðahrauns, þar sem hraunið mætir Grafarlöndum og Herðubreiðarlindum og gróður teygir sig þangað inn, er hins vegar ekkert
sem bendir þess að í hrauninu hafi að staðaldri verið höfð beitarnot, enda mæla staðhættir og fjarlægð frá byggð því í mót. Í gögnum málsins liggur fyrir að fyrirhugaðar
friðlýsingar á Herðubreið og Öskju, í Ódáðahrauni, hafa verið bornar undir eigendur
Reykjahlíðar sem „hugsanlega rétthafa“ á þessum svæðum, líkt og segir í bréfi
Náttúruverndarráðs frá 24. nóvember 1974. Þá hefur verið leitað eftir samþykki
eigenda Reykjahlíðar vegna uppsetningar Jarðskjálftastöðvar við Öskju, sbr. tölvupóst
frá 6. júlí 2007. Nokkrir skálar eru á svæðinu en ekki verður séð að greiðslur hafi
verið inntar ef hendi þeirra vegna til eigenda Reykjahlíðar. Þessi not á umræddu land409
410

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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svæði verða talin svo takmörkuð og stopul að þau geti ekki stofnað til eignarréttar
fyrir hefð á grundvelli laga um hefð, nr. 46/1905. Sama máli gegnir um þann hluta
Vatnajökuls sem hér er til umfjöllunar.
Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd að ekki hafi verið í ljós leitt
að utan merkja jarðarinnar Reykjahlíðar, svo sem þeim er lýst í eldri heimildum og
eru nánar skilgreind hér að framan, hafi stofnast til eignarlands með námi, hefð eða
öðrum þeim stofnunarháttum eignarréttinda sem grein hefur verið gerð fyrir í
Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (sjá viðauka). Rannsókn óbyggðanefndar
leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 411 Heimildir benda hins vegar
til þess að Grafarlönd austari og Herðubreiðarlindir séu í afréttareign Reykjahlíðar.
Eftir er þá að leysa úr því hver séu mörk afréttar Reykjahlíðar í Grafarlöndum
austari og Herðubreiðarlindum gagnvart þjóðlendu í Ódáðahrauni. Um mörk gagnvart
eignarlandi Reykjahlíðar vísast til umfjöllunar og niðurstöðu um suðurmerki
jarðarinnar. Samkvæmt því er áður greindi um skýringu á eldri heimildum um merki
Reykjahlíðar, sbr. einnig heimildir um Grafarlönd austari, og staðhætti og nýtingu á
hraunjaðrinum telur óbyggðanefnd rétt að miða við að umræddur afréttur Reykjahlíðar afmarkist til suðvesturs af línu sem dregin er frá Bræðraklifi (í Hafragjá) og í
Veggjafell, við austurjaðar Herðubreiðarfjalla, og þaðan til suðausturs, í stefnu á
Hlaupfell, þar til kemur að skurðpunkti við línu sem liggur frá ármótum Kreppu og
Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti er síðastnefndu línunni fylgt
austur að ármótum Kreppu og Jökulsár á Fjöllum. Ljóst er að einstakir hlutar þess
svæðis, eins og það er afmarkað hér að framan, eru misjafnlega fallnir til beitar.
Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld.
Landsvæði þetta verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði [...] sem að
staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að sunnan við suðurmerki jarðarinnar
Reykjahlíðar, innan kröfusvæðis eigenda Reykjahlíðar í máli þessu, sé þjóðlenda.
Með vísan til þess sem að framan greinir, skiptist sú þjóðlenda í þrjú svæði sem
afmörkuð verða hér á eftir.
Landsvæði það sem hér að framan er nefnt Grafarlönd austari og
Herðubreiðarlindir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998, og er þannig fallist á kröfu ríkisins að hluta. Svæðið afmarkast svo:
Úr Bræðraklifi í Hafragjá (G) er farið í Veggjafell (H), við austurjaðar
Herðubreiðarfjalla, og þaðan til suðausturs, í stefnu á Hlaupfell, þar
til kemur að skurðpunkti (I) við línu sem liggur frá ármótum Kreppu og
Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti (I) er
síðastnefndu línunni fylgt austur að ármótum Kreppu og Jökulsár á
Fjöllum(J). Þaðan ræður Jökulsá á Fjöllum til norðurs þar til komið er
411

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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beint austur af Bræðraklifi í Hafragjá (M) og þeirri línu fylgt í
Bræðraklif (G).
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Reykjahlíðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og í afréttareign Reykjahlíðar er háður sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um
náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr. náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 272/1974.
Sá hluti Ódáðahrauns sem liggur sunnan Bræðraklifs og norðan Dyngjujökuls,
innan kröfusvæðis eigenda Reykjahlíðar, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr. laga nr. 58/1998. Í kafla 6.11. er komist að þeirri niðurstöðu að Ódáðahraun
vestan Öskju og á Trölladyngjusvæðinu, innan kröfusvæðis Skútustaðahrepps, sé
þjóðlenda. Þjóðlenda í Ódáðahrauni afmarkast í heild sinni svo og er eins lýst í kafla
6.11:
Frá upptökum Krossár (A) er dregin lína beina stefnu í austsuðaustur í
suðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (B). Síðan er farið í Fjallöldu sem er
við norðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (C). Frá þeim punkti er farið
norðvestur í upptök Suðurár (D). Þaðan er farið beint í austur þar til
Bláfjallshalar eru í norðri (E) en úr þeim punkti er farið beint í norður
í suðurenda Bláfjallshala (F). Þá er farið austnorðaustur í Bræðraklif í
Hafragjá (G). Þaðan er farið í Veggjafell, við austurjaðar
Herðubreiðarfjalla (H), og þaðan til suðausturs, í stefnu á Hlaupfell,
þar til kemur að skurðpunkti (I) við línu sem liggur frá ármótum
Kreppu og Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti
(I) er síðastnefndu línunni fylgt austur að ármótum Kreppu og Jökulsár
á Fjöllum (J). Þaðan ræður Jökulsá á Fjöllum að meginupptökum
sínum í Dyngjujökli (K). Síðan er jökuljaðrinum fylgt til vesturs þar til
komið er suður undir Gæsahnjúk (L) og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
Úr þeim punkti er farið norður aftur í fyrstnefndan punkt í upptökum
Krossár (A).
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 194/1978.
Sá hluti Vatnajökuls sem liggur innan kröfusvæðis eigenda Reykjahlíðar, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998. Heildarafmörkun
þjóðlendu á þeim hluta Vatnajökuls sem um er fjallað í máli þessu er að finna í kafla
6.12. og vísast þangað um það atriði.
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6.5
6.5.1

Krepputunga
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur annars vegar Reykjahlíðar og hins vegar Brúar í Jökuldal gera kröfur
til sem eignarland síns, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1., 3.3. og
3.4. Landsvæði þetta nefnist Krepputunga og var upphaflega innan afmörkunar á
svokölluðu svæði 5 hjá óbyggðanefnd en síðar fellt undan því og sameinað svæði 6.
Landsvæðið sem um ræðir er hefur leguna norður-suður og afmarkast af
Jökulsá á Fjöllum að vestan og Kreppu að austan. Liggur land í yfir 500 m hæð og
nær suður að Vatnajökli. Nyrsti hluti tungunnar kallast Krepputunga og inn af henni
tekur við Kverkfjallarani og suður af honum Kverkfjöll. Kverkfjallarani er fjalllendur
og nær alveg gróðurlaus og ná fjallstopparnir í yfir 800 m hæð. Raninn er að meginhluta byggður upp af fimm samsíða móbergshryggjum og fara fellin í þeim hækkandi
eftir því sem nær dregur jökli. Kverkfjöll og Kverkfjallarani liggja hærra en svo að
þar þrífist samfelldur gróður enda er sáralítið um hann á umræddu svæði. Stærsta
gróðurvinin er norðvestan Kverkfjallarana í Hvannalindum í um 640 m hæð. Hvannalindir liggja norðan undir Lindahrauni í skjóli af Lindafjöllum og Krepputunguhraunum að vestan og Kreppuhrygg að austan. Lindaá fellur úr suðri niður með
hraunjaðrinum við Kreppuhrygg. Frá tungusporði Krepputungu í 1800 m hæðarpunkt
upp af Kverkjökli eru rúmir 52 km og frá sama hæðarpunkti í Hvannalindir eru um 25
km, mælt í beinni loftlínu.
Vestan við Krepputungu eru aðrir hlutar af kröfusvæði eigenda Reykjahlíðar í
máli þessu, til norðurs og austurs eru landsvæði sem fjallað var um í máli nr. 2/2005 á
svæði 5 hjá óbyggðanefnd og til suðurs er Vatnajökull.
6.5.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Sérstaklega er tekið fram að
ekki sé fallist á vitnisburði Þórólfs Hranasonar og Finnboga lögmanns Jónssonar frá
árinu 1506 sem talist gæti grundvöllur beins eignarréttar Reykjahlíðar á öræfi öll fyrir
austan Mývatn.
Af hálfu þinglýstra eigenda Reykjahlíðar er byggt á úrskurði frá 23. maí 1506,
kveðnum upp að Þverá, þar sem Finnbogi Jónsson lögmaður samþykki og staðfesti
dóm frá 17. maí 1506 um landeign Reykjahlíðar ásamt vitnisburðum um landeign
Reykjahlíðar. Einnig er byggt á öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir
þessari eign sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Samkvæmt
fyrrnefndum úrskurði frá 1506 tilheyri jörðinni Reykjahlíð, eftir fornu hefðarhaldi, allt
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land á millum Jökulsár og búfjárhaga þeirra er liggja í austur frá þeim jörðum er við
Mývatn standa og sjónhending fyrir austan alla búfjárhaga suður í Öræfi svo langt
sem vatnsföll deilast og vötn draga. Er því haldið fram að Krepputunga rúmist innan
þeirrar lýsingar. Auk þess sé fullur hefðartími liðinn frá því fyrrnefndur dómur gekk.
Þá er einnig vísað til lýsingar á svokölluðum Austurfjöllum sem hafi tilheyrt Reykjahlíðarkirkju samkvæmt skráningu á afréttarlöndum frá 13. mars 1878. Vísað er einnig
til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til
þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum og eldri heimildir fari ekki
í bága við landamerkjalýsingar séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi
sönnunarbyrðina fyrir því. Eigendur Reykjahlíðar hafi, í ljósi eignarheimilda sinna,
þ.e. hins ævaforna dóms og viðurkenningar ríkisvaldsins á honum, lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að jörðin Reykjahlíð, og þar með Krepputunga, sé
beinum eignarrétti háð. Þá hafi enginn getað nýtt jörðina án samþykkis eigenda
hennar. Þegar Sigurðarskáli í Kverkfjöllum hafi verið byggður hafi verið leitað til
Reykhlíðinga um leyfi. Ríkið hafi aldrei fyrr véfengt eignarrétt eigenda Reykjahlíðar
að umræddu landsvæði.
Af hálfu þinglýstra eigenda Brúar er byggt á landamerkjabréfi Brúar og öðrum
heimildum um þá jörð. Þeim rökum ríkisins sé hafnað að óbyggðanefnd hafi þegar
komist að niðurstöðu hvað varðar eignarréttarlega stöðu Krepputungu í máli nr.
2/2005 á svæði 5. Augljóst sé að Krepputunga sé innan lýstra merkja jarðarinnar
Brúar enda liggi land jarðarinnar Jökulsáa á milli, sbr. landamerkjabréf og komi þar
ekki aðrar ár til greina en Jökulsá á Dal og Jökulsá á Fjöllum. Af hálfu ríkisins sé því
haldið fram að skilja beri landamerkjabréf Brúar þannig að land jarðarinnar nái aðeins
að þeim stað þar sem Kreppa falli í Jökulsá. Þennan skilning styðji íslenska ríkið þeim
rökum að landamörk og landnám hafi ekki náð yfir ófær straumvötn en Kreppa sé
algjörlega ófært vatnsfall. Gagnaðilar telja að landamerkjabréf jarðarinnar kveði hins
vegar skýrlega á um að land Brúar sé allt land Jökulsáa á milli. Forn venja mæli fyrir
um að þegar ár séu notaðar til að afmarka land þá sé miðað við upptök þeirra. Landamerki Brúar séu svo skýr frá náttúrunnar hendi að ekki hafi þótt þörf á því að geta
þeirra sérstaklega í landamerkjabréfi. Hafi landamerki jarðarinnar aldrei fyrr verið
dregin í efa. Óvíst sé að Kreppa hafi alla tíð verið jökulvatn og megi því til stuðnings
vísa í sýslulýsingu á norðurhluta Brúarlandi, ferðabók Ólavíusar (1780) og ferðabók
Eggerts og Bjarna. Heiti hennar bendi ekki til þess að um jökulvatn hafi verið að
ræða. Þá bendi fornar rústir sem taldar séu frá dvöl útilegumanna í Krepputungunni til
þess að Kreppa hafi ekki verið ófær. Bent er á að í Hvannalindum í Krepputungu séu
friðlýstar fornminjar, kofarústir og fjárrétt, sem taldar séu frá byggð útilegumanna.
Friðlýsingarskjali hafi verið þinglýst sem kvöð á síðu Brúar í þinglýsingabók. Þá er
bent á að Sigurðarskáli standi á leigulóð og að lóðarleiga sé innt af hendi til eigenda
Brúar. Í tilefni af friðlýsingu Hvannalinda hafi menntamálaráðuneytið aðeins viljað
heimila friðlýsingu að ekki kæmu til skaðabótakröfur frá eigendum landsins og hafi
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slík yfirlýsing verið gefin út þann 24. júlí 1972. Gagnaðilar hafi því í gegnum tíðina
haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan landamerkja jarðarinnar sé undirorpið
fullkomnum eignarrétti. Þá er kröfulýsingu eigenda jarðarinnar Reykjahlíðar
sérstaklega mótmælt sem órökstuddri með öllu.
6.5.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Reykjahlíðar og Brúar er rakin
í köflum 5.3. og 5.4. í máli þessu og í kafla 5.19. um Brú í máli nr. 2/2005. Svo sem
þar kemur fram er um sjálfstæðar jarðir að ræða og má rekja í heimildum allt aftur til
14. og 15. aldar. 412 Hér verður fyrst fjallað um afmörkun Reykjahlíðar og Brúar, sbr.
einnig fyrirliggjandi umfjöllun óbyggðanefndar um það efni, og í því sambandi
sérstaklega hugað að því hvort Krepputunga sé innan eða utan merkja þessara jarða.
Af hálfu þinglýstra eigenda Reykjahlíðar er vísað í dóm sex manna frá 1506
um mörk Reykjahlíðar auk vísitasía um sama efni. Í vitnisburðum dómsmanna segir
að merkin nái suður í Bræðraklif en í staðfestingu Finnboga lögmanns á dómnum, að
merkin nái svo langt sem vatnsföll deilast og vötn að draga. Um mörk Reykjahlíðar til
suðurs er fjallað í kafla 6.4. hér að framan. Þar segir eftirfarandi um dóminn:
„Óbyggðanefnd telur ekki efni til að skýra þennan dóm á annan veg en þann sem segir
í niðurstöðu dómsmanna, sbr. einnig eldri heimildir sem og landamerkjabréf
jarðarinnar 1891. Viðauki lögmannsins breytir þannig ekki efnislegu innihaldi
dómsins.“ Síðan er komist að þeirri niðurstöðu að mörk jarðarinnar nái suður að
Bræðraklifi í Hafragjá og beint til austurs í Jökulsá. Verður því að telja að
Krepputunga liggi utan landamerkja jarðarinnar Reykjahlíðar.
Af hálfu þinglýstra eigenda Brúar er afmörkun svæðisins byggð á landamerkjabréfum Brúar, því eldra frá 4. júlí 1890 og þingl. 6. júní 1894 og því yngra frá
14. október 1921 og þingl. 27. júlí 1922. Í úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 2/2005
segir svo um merki jarðarinnar Brúar til suðurs:
Sá ágreiningur sem hér er til úrlausnar varðar suðurmerki Brúar, inn til
landsins og í átt að jökli. Í hinu eldra landamerkjabréfi segir svo um þetta
atriði, eftir að norðurmerkjum hefur verið lýst: „Allan Arnardal átölulaust, allt
land Jökulsár á milli.“ Í yngra landamerkjabréfi Brúar er norðurmerkjum lýst
vestur í Arnardalsárós við Jökulsá á Fjöllum og síðan segir „... alt land
Jökulsáa á milli.“
Samkvæmt framangreindu er suðurmerkjum Brúar hvergi lýst sérstaklega í
heimildum. Þá er sá munur á eldra og yngra landamerkjabréfi jarðarinnar að í
hinu eldra virðist einungis vísað frá Arnardal austur til Jökulsár á Jökuldal en
í hinu yngra eru jökulárnar tvær, í vestri og austri. Þess er ekki getið í yngra
landamerkjabréfi Brúar að á því svæði, sem krefjendur beins eignarréttar í
máli þessu miða við að sé innan merkjalýsingar, sé að finna allstórt landsvæði
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sem tilheyri Laugarvöllum, sbr. kafla 6.14. Var þó bréf Laugarvalla gert
samdægurs yngra bréfi Brúar og áritað af hálfu Brúar.

Niðurstaða óbyggðanefndar um þetta atriði í máli nr. 2/2005 er svo sem hér
segir:
Svo sem hér að framan var rakið eru landamerkjabréf Brúar óljós um merki til
suðurs. Þá fær það ekki stoð í eldri heimildum að eignarland Brúar hafi náð
allt suður að Vatnajökli. Arnardalur hefur nokkra sérstöðu í heimildum og að
teknu tilliti til þess virðist eðlilegt að skýra eldra landamerkjabréf Brúar
þannig að merki jarðarinnar nái til þess svæðis í heild sinni og þaðan austur
að Jökulsá á Jökuldal.
[...]
Eftir er þá að leysa úr því hver séu mörk eignarlands Brúar til suðurs.
Samkvæmt því er áður greindi um skýringu á eldra landamerkjabréfi Brúar,
sbr. einnig heimildir um Arnardal, telur óbyggðanefnd rétt að miða hér við að
Arnardalssvæðið sé innan merkja eignarlands Brúar, og afmarkist af tindum
Álftadalsdyngju sunnan þess. Með vísan til aðildar eiganda Brúar að
landamerkjabréfi Laugarvalla og staðhátta á svæðinu telur óbyggðanefnd rétt
að miða við að eignarland Brúar afmarkist til suðurs af tindum Álftadalsfjalls
og Þríhyrningsfjalla og þaðan að merkjum Laugarvalla.

Í máli því sem hér er til úrlausnar hefur ekki verið sýnt fram á annað að þessu
leyti og verður því að telja að Krepputunga liggi sunnan og utan landamerkja
jarðarinnar Brúar.
Samkvæmt framangreindu liggur Krepputunga utan merkja Brúar og Reykjahlíðar, svo sem óbyggðanefnd hefur lagt til grundvallar að þau liggi. Þá verður skoðað
hvort önnur atriði liggi til grundvallar rétti gagnaðila til Krepputungu. Svo sem fram
kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt upp til fjalla og inn til
lands landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja ólíklegt að land á þessu svæði hafi verið
numið. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða
um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar.
Friðlýsing fornleifa í Hvannalindum árið 1967 og síðar friðlýsing Hvannalinda
árið 1972 skiptir hér ekki máli en enga viðurkenningu stjórnvalda um að landið sé háð
beinum eignarrétti er að finna vegna þessa. Sérstaklega er vísað til þess að gerður hafi
verið leigusamningur vegna byggingar Sigurðarskála í Kverkfjöllum. Við mat á
þessari ráðstöfun eigenda Brúar á landsvæðinu undir Sigurðarskála verður að hafa í
huga þá almennu og viðurkenndu meginreglu eignarréttar að sá sem afsalar fasteignaréttindum getur ekki afsalað víðtækari réttindum en hann sjálfur á. Að öðru leyti hefur
Krepputunga lítið verið nýtt. Þangað hefur fé ekki ratað vegna landfræðilegra
aðstæðna, þ.e. þeirra tveggja jökuláa sem afmarka svæðið. Að öllu þessu virtu telur
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óbyggðanefnd að á viðkomandi landsvæði hafi ekki stofnast til beins eða óbeins
eignarréttar fyrir nám, löggerninga, hefð eða með öðrum hætti.413
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Krepputunga, svo sem hún er
afmörkuð hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Frá ármótum Kreppu og Jökulsár á Fjöllum(J) er Kreppu fylgt þar til
Kverká rennur í hana og síðan Kverká að upptökum sínum í
Brúarjökli(T). Síðan er jaðri jökulsins fylgt að meginupptökum
Jökulsár á Fjöllum í Dyngjujökli(K) og er þá miðað við stöðu jökuls
eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr.
þjóðll. Loks ræður Jökulsá á Fjöllum að ármótum Kreppu (J).
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 32/1973.
6.6
6.6.1

Vogar
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Voga gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.5. Landsvæði þetta liggur að mestu í um 350 m hæð,
hallalítið með nokkrum rismiklum stöpum. Austast er Búrfell (953 m), með hraunkápu ofan við 800 m hæð. Um 5 km vestar liggur Hvannfell (671 m) en suðaustan
þess er Sauðahnjúkur (582 m). Hluti Búrfellshrauns liggur innan umrædds svæðis.
Hraunið er slétt yfir að líta, að mestu helluhraun með sérkennilegum stömpum sem
myndast hafa við endurtekið hraunrennsli. Það er allvel gróið, m.a. vaxið birkikjarri á
köflum. Neðan til í hlíðum ofangreindra fjalla eru víða gróðurteygingar.
6.6.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Þetta verði m.a. stutt
við lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga
Péturs Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Litið er svo á að afréttarsvæði austan
Lúdents og austur fyrir Búrfell, teljist ekki undirorpið beinum eignarrétti heldur hafi
eingöngu verið um samnotaafrétt að ræða enda sé landið innan afréttarsvæðisins
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Austurfjalla. Af hálfu ríkisins er því hafnað að lögfesta frá árinu 1755 staðfesti beinan
eignarrétt enda eigi hún sér ekki stoð í eldri heimildum. Þá er bent á að kröfulínan úr
Námafjalli/Lúdent til suðurs í suðvesturhluta Bláfjalls taki mið af afréttarafmörkun
gagnvart svonefndum Bláfjallsfjallgarði en heimildir geti um að sá fjallgarður skipti
afréttarsvæðinu í Austur- og Suður-afrétt, sbr. afréttarskrá Skútustaðahrepps frá 1878
og greinargerð sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu
árið 1959.“
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og
öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Auk þess sé fullur hefðartími liðinn frá því
framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Þá sé landamerkjabréf Voga í fullu
samræmi við eldri heimildir, m.a. lögfestu frá árinu 1755. Öll afnot og nytjar landsins
séu háðar leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið
taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni
venju í lögskiptum. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft
sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um
ræði. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í
frumvarpi til þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna
rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og
aldrei haldið öðru fram. Vísað er einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis
að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu
heimildum og eldri heimildir fari ekki í bága við landamerkjalýsingar séu beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram beri sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja Voga sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins
sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá er
sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg
mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur Voga hafi í
ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningu ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Ennfremur verði að
telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki til Voga
algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum og í
þessu tilliti verði að taka Landnámu með fyrirvara sem heimild. Þá er því sérstaklega
mótmælt að afréttarskrá frá 1878 hafi einhverja eignarréttarlega þýðingu.
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6.6.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Voga er rakin í kafla 5.5. Af
þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til 15. aldar, má ráða að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 414
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Voga er lýst í landamerkjabréfi frá
26. maí 1890 og þingl. 13. júní sama ár, og í lögfestu frá 7. júní 1755. Aðrar eldri
heimildir finnast ekki um afmörkun á jörðinni. Athugun þessi tekur til norður-, austurog suðurmerkja Voga, að því leyti sem þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli
þessu. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða.
Þar er kröfusvæði Reykjahlíðar til norðurs, austurs og suðurs og kröfusvæði Grænavatns til suðurs. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Voga með tilliti til
ágreiningssvæði aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Samkvæmt landamerkjabréfi Voga eru merki til austurs og norðurs, gagnvart
Reykjahlíð, frá þeim stað þar sem Lúdentaborgir ná syðst og „þaðan réttsýnis til
austurs gegnt sunnan verðu Búrfelli móts við Grænavatns land, og ræður svo Búrfell
til norðurs og Skessubali að Þrengslum þeim sem eru norðan undir honum, Þaðan
réttsýnis til vesturs í Námakollu hina syðri (á Námufjalli) þaðan til vesturs eftir
vörðunum.“ Bréfið er áritað vegna Reykjahlíðar. Í lögfestu fyrir Voga frá 7. júní 1755
er merkjum til norðurs og austurs lýst „framm J þreingsle, móts við Grænavatnzland.
Þadann riettsÿnis til austurs, giegnt Sunnanverdu Burfelle, og so riettsÿnis, frä
Nordannverdu Búrfelle, til Nordurs, giegnt Sidre Nämakollu, og þadann til Vesturs,
effter sem Vördurnar hallda, Sem Standa J Hrauninu, ofanneffter, J gard þann sem
geingur Vestur ad Smäraläg hinne Nirdre.“ Þessar lýsingar virðast í samræmi.
Samkvæmt landamerkjabréfi Reykjahlíðar, dags. 8. apríl 1891 og þingl. 29. maí sama
ár, er merkjum gagnvart Vogum lýst svo: „Að sunnan móti Vogum ræður fyrst
Svínárvogur og Kálfstjörn, þá Smáralág [...]. Þaðan bein lína austur í Námakollu hina
syðri; þaðan beint í þrengsli við Skessuhala, þrýtur þar Vogaland að austan. Fyrir
sunnan Vogaland ráða fjallgarðar þeir til suðurs, er næstir liggja Mývatnssveit og frá
þeim bein stefna suður í Bræðraklyf vestur af Herðibreið.“ Bréfið er áritað vegna
Voga. Lýsingar á merkjum Voga annars vegar og Reykjahlíðar eru þannig í ágætu
samræmi enda þótt þær séu ekki fyllilega samhljóða. Geta þær einnig fengið
samrýmst eldri heimildum um Reykjahlíð. Nánar er fjallað um merki Reykjahlíðar í
kafla 6.4.
Samkvæmt landamerkjabréfi Voga eru merki til suðurs, gagnvart Grænavatni,
fyrst frá „Lúdentarborgum“ sem ráða merkjum til suðurs móti Kálfastrandar- og
Garðslandi, og „þaðan réttsýnis til austurs gegnt sunnan verðu Búrfelli móts við
Grænavatns land, og ræður svo Búrfell...“ Lögfesta fyrir Voga frá 7. júní 1755 er í
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ágætu samræmi við þessa lýsingu og sama máli gegnir um landamerkjabréf Grænavatns, dags. 20. maí 1921 og þingl. sama ár, að því marki sem þær jarðir liggja saman.
Niðurstaða óbyggðanefndar af framanröktu er að sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðarinnar Voga.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur
einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir
jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði
að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn
ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu
markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og
allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Voga var gert í kjölfar þess að landamerkjalög
tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess að merkjum
hennar sé þar rétt lýst. Landamerkjabréfið er undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki jarðarinnar, án þess
að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna.
Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur Voga hafa um langa hríð haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn til landsins numið var á þessu
svæði, sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er um ræðir sé innan
þess.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til „afréttaskrár Skútustaðahrepps“ frá árinu
1878 og greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ en þar koma fram lýsingar á afréttarlöndum í hreppnum.
„Afréttaskráin“ er úr hreppsbókum Skútustaðahrepps en greinargerðin frá 1959 er
undirritað af Jóhanni Skaptasyni sýslumanni Þingeyjarsýslu. Auk þess liggur fyrir í
máli þessu „skrá yfir afrétti í Skútustaðahreppi“ sem er í „álitsgerð nefndar sem
hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði til að fjalla um afréttarmálefni í Mývatnssveit“
frá árinu 1989. Af þeim lýsingum sem þarna er að finna er ljóst að þær taka til hluta af
því landi sem afmarkað er í landamerkjabréfi Voga.
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Landamerkjabréf Voga styðst við eldri heimild, þ.e. lögfestu frá 1755. Vogar
liggja í röð jarða við Mývatn, sbr. kafla 6.3., 6.4. og 6.7., og merki þar á milli eru
samþykkt með áritun fyrirsvarsmanna. Heimildir þær um afréttarnot í Skútustaðahreppi sem að framan eru raktar eru almenns eðlis og lýsingar þeirra óljósar. Þannig
er ekki fyrir hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til lands innan merkjalýsingar Voga. Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá liggja ekki fyrir
heimildir um að eigendur Voga hafi fyrr eða síðar litið svo á að hluti af landsvæði því
sem afmarkað er í landamerkjabréfi jarðarinnar væri afréttur hennar. Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land innan landamerkjabréfs
Voga hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum og að umræddar heimildir
endurspegli fremur beitarnot á hálendari hlutum jarðarinnar. Skal í þessu sambandi
sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og
afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Vogar hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1890, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting heiðarlands
jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans leiðir
það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Voga sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé
afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 415 Með
vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Voga, svo sem því er að framan
lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.7
6.7.1

Grænavatn
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Grænavatns gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.6. Þá ber þess að geta að kröfusvæði eigenda Græna415

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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vatns skarast að hluta á við kröfusvæði eigenda Reykjahlíðar sem um er fjallað í kafla
6.4.
Landsvæði þetta er í um og yfir 400 m hæð og hefur leguna norður-suður. Að
sunnanverðu er land hallalítið, ógróið, úfið og torfært hraun en fjalllent að norðanverðu. Norðan til liggur Bláfjall (1222 m) sem er stórt um sig og mikilúðlegt með
hamraöxlum frá 900 m hæð. Móbergshryggurinn Bláfjallsfjallgarður liggur þar
norðan við og Bláfjallshalar suður af Bláfjalli. Norðaustan Bláfjalls liggur Heilagsdalsfjall (832 m), stapi með þunnri grágrýtiskápu og aflangri gígskál. Á milli Heilagsdalsfjalls og Bláfjalls liggur Heilagsdalur með nokkru gróðurlendi. Frá Heilagsdalsfjalli gengur móbergshryggur til norðurs og er á honum Stórihnjúkur (781 m). Um 9
km vestan Bláfjalls liggur Sellandafjall (988 m), kollhúfulegur móbergsstapi.
6.7.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
að norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Verði þetta m.a.
stutt við lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga
Péturs Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Telja verði að Grænavatn sé landnámsjörð en ekki njóti við heimilda um að námið hafi náð til öræfa. Í þessu sambandi beri
að hafa í huga að ljóst sé að tengsl séu á milli lýsinga landamerkja Reykjahlíðar og
Grænavatns á 16. öld, m.a. vegna deilna eigenda jarðanna um tiltekin réttindi yfir
brennisteinsnámum. Fyrrnefnd gögn frá 16. öld virðist ekki eiga sér eldri eignarréttarlega stoð. Ennfremur virðist sem land sunnan og austan kröfulínu sé og hafi
verið samnotaafréttur um ómunatíð, sbr. afréttarskrá Skútustaðahrepps frá 1878 og
greinargerð sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið
1959“. Er einnig vísað til staðhátta en um sé að ræða land fjarri byggð. Loks er bent á
að fyrirliggjandi landamerkjalýsing fyrir Grænavatn frá árinu 1921 nái lengra til
suðurs en merkjalýsingar frá 16. öld.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstum landamerkjum sem
gerð hafi verið fyrir þremur kynslóðum og öðrum eldri gögnum um jörðina.
Landamerkin hafi verið skráð og þinglesin og þar með staðfest af þar til bærum valdsmanni og hafi síðan verið virt af hinu opinbera valdi og einkaaðilum. Gögn þessi hafi
síðan verið fullkomin sönnun um eignarrétt að jörðinni og um merki hennar. Þá hafi
lánastofnanir hins opinbera og einkaaðila byggt traust á þessum gögnum og eigendur
jarða verið skattlagðir samkvæmt þeim. Eigendur jarðarinnar hafi mátt treysta því að
ríkið breytti ekki afstöðu sinni til landamerkjanna eftir allan þennan tíma. Á það er
bent að núverandi eigendur séu í góðri trú um eignarheimildir sínar og landamerki.
Þeir hafi ekki staðið að gerð þeirra og þeim sé ekki nákvæmlega kunnugt um hvaða
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gögn hafi verið fyrir hendi þegar landamerkin hafi verið gerð. Góð trú gagnaðila njóti
lagaverndar en því til stuðnings er vísað til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu. Því
er haldið fram að séu umræddar eignarheimildir ekki fullnægjandi sönnun um beinan
eignarrétt þá verði hann talinn sannaður með eignarhefð enda hafi verið í gildi ákvæði
um eignarhefð í íslenskum lögum allt frá árinu 1281. Merki jarðarinnar séu skýrt
afmörkuð í landamerkjabréfum og hafi landið einungis verið notað af eigendum nema
því aðeins að aðrir hafi fengið tímabundin afnot með samningi gegn endurgjaldi. Ekki
sé umdeilt að eigendur hafi nýtt land jarðarinnar með þeim hætti sem aðstæður hafi
leyft á hverjum tíma. Hafnað er því viðhorfi ríkisins að ekki hafi verið unnt að stofna
til eignarréttar með „occupatio“ yfir landi í einskis manns eign eftir lögtöku Jónsbókar
1281. Það sé fyrst með lögtöku þjóðlendulaga sem það sé óheimilt.
Því er mótmælt að ríkið geti byggt kröfulínu sína á óljósum lýsingum
Landnámu en þar sé aðallega getið hverjir námu hvað en ekki nákvæmlega fjallað um
landamerki numinna jarða. Mótmælt er þeim skilningi ríkisins að þögn Landnámu um
nákvæma stærð landnáms Grænavatns inn til landsins sé túlkuð með þeim hætti sem
ríkið geri. Þá er tekið fram að öræfi á 9. og 10. öld hafi ekki verið hið sama og öræfi á
21. öld. Orðið hafi stórfelld gróðureyðing, uppblástur og landfok. Land innan
þinglýstra merkja Grænavatns hafi þannig verið mun gróðursælla en nú. Einnig er
mótmælt að hægt sé að vefengja dóma sem féllu á 16. öld.
6.7.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Grænavatns er rakin í kafla
5.6. Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til Landnámabókar, má ráða
að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 416
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Grænavatns er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar, dags. 20. maí 1921 og þingl. sama ár, og hvað ráðið verður af eldri
heimildum. Þar liggur fyrir vitnisburður frá 2. maí 1562, um lýsingu
Grænavatnseigenda m.a. varðandi Fremrinámur og ómerkinga fyrir austan fjallgarða,
og samþykkt um kaup á Grænavatni frá sama degi. Landamerkjum Grænavatns er
einnig lýst í dómi um kaupbréf fyrir Grænavatni frá 6. maí 1562, vitnisburði Jóns
Þórðarsonar um landamerki Grænavatns frá 28. febrúar 1675 og í tveimur lögfestum,
annarri frá 21. júlí 1766 en hinni frá 17. maí 1830. Athugun þessi tekur til norður-,
austur- og suðurmerkja Grænavatns, að því leyti sem þau geta varðað ágreiningssvæði
aðila í máli þessu. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Þar er til suðurs kröfusvæði Skútustaða og Skútustaðahrepps, kröfusvæði
Reykjahlíðar til austurs og að norðan liggur kröfusvæði Voga. Að fenginni niðurstöðu
um landamerki Grænavatns með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess.
416

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Verður þá fyrst litið til norðurmerkja Grænavatns gagnvart Vogum.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grænavatns eru merki til norðurs miðuð við að farið sé
úr gilskoru „norðan í ytri Þrengslaborg, og þá móti Vogalandi beint austur í
háfjallgarðinn um Stórahnjúk.“ Bréfið er áritað vegna Voga. Í lögfestu frá 21. júlí
1766 er merkjum Grænavatns lýst svo: „og J Gröf þá sem geingur austur effter
Hraunum þeim er liggia fyrer sunnann Gard, þadann riettsÿnes J Gard þann sem
geingur uti VogsBotnen hiá Grænavatns Nauste, þadann og austur J Gard þann sem
skilur Land mille Briamsness og Grænavatns, riettsÿnes, ur þeim Garde austur J
Burfells Skörd hin Sydre“. Í öðrum eldri heimildum um Grænavatn er mörkum lýst til
norðurs með svipuðum hætti. Virðast þessar lýsingar vel geta samrýmst enda þótt
norðurmörkum gæti verið lýst nokkuð lengra til austurs í eldri heimildum. Þá eru
merki Grænavatns samkvæmt landamerkjabréfinu í samræmi við lýsingar á merkjum
Voga, sbr. landamerkjabréf fyrir Voga, dags. 26. maí 1890 og þingl. 13. júní sama ár.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grænavatns eru merki til austurs, gagnvart
Reykjahlíð, svofelld: „Að austan ræður fjallgarðurinn merkjum suður og svo Bláfjall.
Ur suðaustur horni Bláfjalls liggur merkjalínan í hásuður þar til Suðurárbotnar efri eru
í vestri.“ Bréfið er áritað vegna Reykjahlíðar. Í lögfestu frá 21. júlí 1766 er merkjum
Grænavatns til austurs lýst úr Syðri-Búrfellsskörðum „þadann og austur J Hafra-gia,
sem Merkium rædur framm ad Brædraklife, þadann austur under Herdebreid, og
allann Heilagsdal riettur Herdebreid til Vesturs.“ Aðrar eldri heimildir um merki
Grænavatns lýsa þessum mörkum með líkum hætti. Þó segir í samþykkt um kaup á
Grænavatni frá 2. maí 1562: „þadan sudaustur únder Herdibreid“ en ekki „austur“ líkt
og greinir í öðrum heimildum. Af samanburði á þessum lýsingum sést að merkjum
hefur verið lýst umtalsvert lengra til austurs í eldri heimildum en gert er í landamerkjabréfinu. Samkvæmt landamerkjabréfi Reykjahlíðar, dags. 8. apríl 1891 og
þingl. 29. maí sama ár, er merkjum til vesturs, gagnvart Grænavatni, lýst svo að fyrir
„sunnan Vogaland ráða fjallgarðar þeir til suðurs, er næstir liggja Mývatnssveit og frá
þeim bein stefna suður í Bræðraklyf vestur af Herðibreið.“ Landamerkjabréf
Reykjahlíðar er ekki áritað vegna Grænavatns. Lýsing þess er þannig ekki fyllilega
samhljóða bréfi Grænavatns og svo sem sjá má á kröfulínukorti í máli þessu deila
eigendur Reykjahlíðar og Grænavatns nú um þessi merki. Sá ágreiningur tekur í
meginatriðum til vestanverðs Heilagsdalsfjalls og Heilagsdals auk austanverðs
Bláfjalls og Bláfjallshala. Af eldri merkjalýsingum verður ráðið að á 16. öld hafi
fyrirsvarsmenn þessara jarða deilt um mun stærra landsvæði, sjá nánar hér á undan um
Reykjahlíð í kafla 6.4.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grænavatns eru merki til suðurs, gagnvart
kröfusvæði Skútustaðahrepps, miðuð við þessi merki: „Ur suðaustur horni Bláfjalls
liggur merkjalínan í hásuður þar til Suðurárbotnar efri eru í vestri. Að sunnan eru
merkin frá nefndum punkti beint vestur í austustu upptök Suðurár þar sem Suðurárbotnar efri eru í vestri.“ Í samþykkt um kaup á Grænavatni frá 2. maí 1562 er
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merkjum til suðurs lýst svo: „Rett vr Herdibreid og vestur i Sudurarbotna. Rædur
Sudurá í Liosbleiksbýttu.“ Aðrar eldri heimildir um Grænavatn eru í samræmi við þá
lýsingu. Ljóst er þannig að merkjum var lýst nokkuð lengra til austurs í eldri
heimildum en gert er í landamerkjabréfinu 1921 en að öðru leyti geta lýsingar á
suðurmörkum Grænavatns samrýmst landamerkjabréfinu. Engin sérstök merkjalýsing
er til fyrir það landsvæði sem liggur sunnan Grænavatns en Skútustaðahreppur hefur
gert tilkall til þess sem „eignarafréttar“ hreppsins. Um það er nánar fjallað í kafla
6.11.
Óbyggðanefnd telur þannig rétt að leggja til grundvallar að sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðarinnar Grænavatns. Þar sem deilt er um hluta merkja Grænavatns og
Reykjahlíðar kann hluti þessa svæðis þó að vera innan merkja Reykjahlíðar, sbr. kafla
6.4. Til þess atriðis verður því aðeins tekin afstaða hér ef umrædd mörk liggja að
einhverju leyti að þjóðlendu, enda ekki á verksviði óbyggðanefndar að taka afstöðu til
merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Grænavatns var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1919. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess
að landamerkjum hennar sé þar rétt lýst. Landamerkjabréfið er undirritað af fyrirsvarsmönnum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um
merki hennar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem þýðingu hafi hér. Þetta bendir allt til þess að lýsing
merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að
eigendur Grænavatns hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til landsins numið var á þessu
svæði, sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
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landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til „afréttaskrár Skútustaðahrepps“ frá árinu
1878 og greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ en þar koma fram lýsingar á afréttarlöndum í hreppnum.
„Afréttaskráin“ er úr hreppsbókum Skútustaðahrepps en greinargerðin frá 1959 er
undirritað af Jóhanni Skaptasyni sýslumanni Þingeyjarsýslu. Auk þess liggur fyrir í
máli þessu „skrá yfir afrétti í Skútustaðahreppi“ sem er í „álitsgerð nefndar sem
hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði til að fjalla um afréttarmálefni í Mývatnssveit“
frá árinu 1989. Af þeim lýsingum sem þarna er að finna er ljóst að þær taka til hluta af
því landi sem afmarkað er í landamerkjabréfi Voga.
Landamerkjabréf Grænavatns styðst við nokkrar eldri heimildir, þær elstu allt
frá 16. öld. Grænavatn liggur í röð jarða við Mývatn, sbr. kafla 6.3., 6.4. og 6.6., og
merki þar á milli eru samþykkt með áritun fyrirsvarsmanna. Heimildir þær um
afréttarnot í Skútustaðahreppi sem að framan eru raktar eru almenns eðlis og lýsingar
þeirra óljósar. Þannig er ekki fyrir hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til
lands innan merkjalýsingar Grænavatns. Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá liggja ekki fyrir heimildir um að eigendur Grænavatns hafi fyrr eða síðar
litið svo á að hluti af landsvæði því sem afmarkað er í landamerkjabréfi jarðarinnar
væri afréttur hennar. Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á
að land innan landamerkjabréfs Grænavatns hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að
lögum og að umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á hálendari hlutum
jarðarinnar. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar
óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka
með úrskurði þessum.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Grænavatn hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1921, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting jarðarinnar
inn til landsins hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans
leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Grænavatns sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
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tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 417
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Grænavatns, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.8
6.8.1

Landsvæði í Suðurárhrauni (Stóratunga)
Inngangur

Hér verður fjallað um landsvæði það í Suðurárhrauni, sunnan Suðurár og norðan
Sandár, sem íslenska ríkið gerir kröfu til sem þjóðlendu, sbr. kafla 3.1. en engar aðrar
kröfur hafa borist vegna þess. Sunnan og austan við þetta landsvæði er „selland og
afréttarland“ Skútustaða, sjá kafla 6.10., og til vesturs, handan Skjálfandafljóts, er
landsvæði sem um er fjallað í máli nr. 3/2007 hjá óbyggðanefnd. Að norðanverðu
liggja jarðirnar Stóratunga og Svartárkot. Í máli þessu hafa engar kröfur komið fram
vegna Svartárkots en íslenska ríkið hefur lagt fram kröfulýsingu sem eigandi Stórutungu. Þar er við það miðað að suðurmerki þeirrar jarðar fari saman við þjóðlendukröfulínu ríkisins. Því hefur þó jafnframt verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í
þjóðlendukröfu felist ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð eru til grundvallar
um annað eignarland. Samkvæmt þessu ber ekki að úrskurða umrætt landsvæði
þjóðlendu þá þegar af þeirri ástæðu að íslenska ríkið hefur dregið þjóðlendukröfulínu
sína með þeim hætti sem raun ber vitni. Óbyggðanefnd hlýtur því m.a. að taka til
skoðunar hvort umrætt landsvæði í Suðurárhrauni liggi að einhverju leyti innan
merkja Stórutungu.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur sunnan Suðurár í yfir 300 m hæð í
Suðurárhrauni. Svæðið er úfið hraun, hallalítið og lítt gróið. Sunnarlega á því
vestanverðu liggja melbungur er kallast Skafar eða Skafhólar (478 m).
6.8.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Ekki liggi fyrir landamerkjabréf fyrir Svartárkot en lögfesta fyrir Stórutungu hafi verið þinglesin árið 1793.
Landamerki fyrir Stórutungu hafi verið talin Skjálfandafljót að vestanverðu en að
norðan og austan hafi Suðurá ráðið þar til hún hafi fallið í Skjálfandafljót. Að sunnan
hafi verið talið að merkin miðuðust við Sandá. Ekki verði annað ráðið af merkjum
417
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Svartárkots en að þau hafi að sunnan miðast við Suðurá og sé þjóðlendukrafa ríkisins
við það miðuð. Með tilliti til aðstæðna og þess að ekki njóti við eldri heimilda sé
hafnað merkjalýsingu í samningi frá 1853 vegna Stórutungu (Svartárkots) og
Skútustaða um suðurmerki við Sandá. Einnig er vísað til afréttarskrár Skútustaðahrepps frá 1878 og greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ en þar greini að á svæðinu hafi verið afréttur.
6.8.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Stórutungu er rakin í kafla 5.7.
Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til 15. aldar, má ráða að um
sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 418 Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns
segir að Svartárkot sé hluti Stórutungu.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Stórutungu er lýst í landamerkjabréfi
jarðarinnar, frá 3. mars 1884 og þingl. 28. maí 1885. Einnig verður litið til eldri
heimilda um jörðina en það er lögfesta fyrir Stórutungu og Svartárkot frá 12. apríl
1793, sölubréf fyrir Stórutungu frá 11. september 1837 og samningur um landamerki
milli Stórutungu og Svartárkots frá 1853. Í því sambandi verður einnig litið til gagna
um merki þeirra landsvæða sem liggja að Stórutungu. Athugun þessi tekur til
suðurmerkja jarðarinnar, gagnvart sellandi og afréttarlandi Skútustaða, á kröfusvæði
íslenska ríkisins. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Stórutungu með tilliti til
ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Samkvæmt landamerkjabréfi Stórutungu ræður Skjálfandafljót merkjum til
vesturs, gagnvart kröfusvæði Íshóls í máli nr. 3/2007. Bréfið er m.a. áritað vegna
Skútustaða og Svartárkots. Í eldri heimildum um Stórutungu eru mörk til vesturs
einnig miðuð við Skjálfandafljót. Um mörk aðliggjandi landsvæðis er nánar fjallað
um í máli nr. 3/2007 en þar kemur fram að heimildir á því svæði fari ekki í bága við
lýsingar Stórutungu.
Að því er greinir í landamerkjabréfi Stórutungu eru merki til norðurs og
austurs miðuð við Suðurá og Svartá og í Skjálfandafljót. Síðan segir í bréfinu um
merki til austurs og suður, gagnvart „sellandi og afrettarlandi“ Skútustaða: „Merkin að
austan milli Stórutungulands og afréttarlands Skútustaða, er lína sú sem er framhald
línu þeirrar sem dregin er á milli Svartárkotslands og Skútustaðalands fyrir norðan
Suðurá, og er það hásuður stefnan frá Bræðrum [...] og þaðan enn, sömu stefnu suður í
Sandá og ræður sú á landamerkjum að sunnan allt til Skjálfandafljóts.“ Í lögfestu frá
1793 segir svo um merki Stórutungu: „Hennar landamerki ræður Skjálfandafljót að
vestan verðu, en að norðan og eystra, ræður á sú er sprettur upp fram austur langt ur
byggð og kallast Suðurá, og þar til hún í Skjálfandafljót fellur en að sunnan ræður
Sandá austur að Stórakletti“. Aðrar eldri heimildir um Stórutungu eru í samræmi við
418
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þessar lýsingar. Þá eru merkin einnig í samræmi við lýsingar í landamerkjabréfi
Skútustaða fyrir „selland og afrettarland“ jarðarinnar frá 13. apríl 1891 og þingl. 26.
maí 1898, og eldri heimildir um Skútustaði. Bréfið er áritað vegna Stórutungu. Sjá
nánari umfjöllun um Skútustaði hér á eftir.
Samkvæmt framangreindum heimildum um merki Stórutungu miðast suðurmerki jarðarinnar við Sandá og sunnanverð austurmerki við línu sem dregin er á milli
Suðurár og Sandár. Landsvæði það í Suðurárhrauni sem hér er til umfjöllunar og
liggur sunnan Suðurár og norðan Sandár er þannig innan merkja Stórutungu samkvæmt landamerkjabréfi jarðarinnar og eldri heimildum.
Óbyggðanefnd telur þannig rétt að leggja til grundvallar að sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í landamerkjabréfi jarðarinnar Stórutungu.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Stórutungu var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess
að landamerkjum hennar sé þar rétt lýst. Landamerkjabréfið er undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um
merki hennar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur
Stórutungu hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til landsins numið var á þessu
svæði, sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja fremur líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess.
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Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til „afréttaskrár Skútustaðahrepps“ frá árinu
1878 og greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ en þar koma fram lýsingar á afréttarlöndum í hreppnum.
„Afréttaskráin“ er úr hreppsbókum Skútustaðahrepps en greinargerðin frá 1959 er
undirritað af Jóhanni Skaptasyni sýslumanni Þingeyjarsýslu. Auk þess liggur fyrir í
máli þessu „skrá yfir afrétti í Skútustaðahreppi“ sem er í „álitsgerð nefndar sem
hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði til að fjalla um afréttarmálefni í Mývatnssveit“
frá árinu 1989. Af þeim lýsingum sem þarna er að finna er ljóst að þær taka til hluta af
því landi sem afmarkað er í landamerkjabréfi Stórutungu.
Stóratunga á merki að öðrum jörðum til annarra átta en suðurs og suðausturs,
þar sem er afréttur Skútustaða. Heimildir þær um afréttarnot í Skútustaðahreppi sem
að framan eru raktar eru almenns eðlis og lýsingar þeirra óljósar. Þannig er ekki fyrir
hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til lands innan merkjalýsingar
Stórutungu. Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá liggja ekki fyrir
heimildir um að eigendur Stórutungu hafi fyrr eða síðar litið svo á að hluti af landsvæði því sem afmarkað er í landamerkjabréfi jarðarinnar væri afréttur hennar. Að
öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land innan landamerkjabréfs Stórutungu hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum og að
umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á syðsta hluta jarðarinnar. Skal í
þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um
hugtökin jörð og afrétt, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Stóratunga hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1884, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa fyrirsvarsmenn jarðarinnar farið
með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir
um eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar haldbærar heimildir eru um að land innan marka
jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Stórutungu sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi eða hver séu mörk milli
eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 419
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Stórutungu, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
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6.9
6.9.1

„Framdalaafréttur“ (Einarsstaðir)
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Einarsstaða gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.7.
Landsvæði þetta er víðfeðmt og liggur í yfir 400 m hæð með leguna norðursuður. Liggur land hæst þar sem það mætir jökli í 1300-1400 m hæð við Rjúpnabrekku. Sunnan til er land hallalítið apalhraun en norðan til er það hallameira og
fjalllent. Á tungunni nyrst á svæðinu liggja Lambármosar og rennur Skjálfandafljót
þar vestan við og Krossá að austan. Ofan af tungunni falla niður úr suðaustri tvær
Lambár að mynni Öxnadals sem er allvel gróinn og um 12 km langur. Eftir dalnum
rennur Öxnadalsá suðvestan úr Surtluflæðu. Sunnan Öxnadals taka við Ytri– og
Syðri–Múli sem ná 650–700 m hæð, og skilur Illagil þá að. Litlu sunnar tekur við
Hraunárdalur og rennur Hrauná um hann. Sunnan dalsins liggur Fljótshnjúkur (814 m)
og er hann hæstur fjalla við vestanvert Ódáðahraun. Suður af Fljótshnjúki er
Langadrag og austar Hitulaugardrag með gróðurteygingum, sem og í Stóruflæðu inn
af Stóruflæðuhnjúk (733 m) við Skjálfandafljót.
6.9.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verður að heiðar og
öræfi að norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Styðst þetta
m.a. við lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga
Péturs Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Þá er talið að kröfulína samkvæmt
aðalkröfu taki mið af afréttalýsingum á svæðinu. Í ritinu Göngur og réttir sé afréttum
lýst með þeim hætti að afréttur Skútustaðahrepps liggi norðan undir Ódáðahrauni og í
útjöðrum þess. Í Sýslu- og sóknarlýsingum Þingeyjarsýslna segi um afréttarlöndin að
afrétt frá Mývatni sé á Framfjöllum fram af Mývatnssveit og muni þær mestpart vera
almenningar nema Einarsstaðakirkja eigi þar ítak í Krókdal. Samkvæmt afréttarskrá
frá 1878 um afréttarsvæði Skútustaðahrepps hafi afréttarsvæðin verið Framdalir, sem
takmarkist af Sandmúladal að Sandmúladalsá yst, þá Króksdal, þá Yxnadal og
Hraunárdal syðst. Einnig Austurdalir og Grafarlönd, en innan þeirra afrétta séu
Hafursstaðahlíð að Sandmúladalsá, allt Suðurárhraun að Suðurá og Stórutungulandi
og allur Dyngjufjallabruni hinn fremri.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og
öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá því framan-
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greindum landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Þá sé landamerkjabréfið í fullu
samræmi við eldri heimildir, m.a. lýsingu í jarðabók Árna og Páls frá 1703. Öll afnot
og nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með
nokkrum hætti nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi
frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn
fremur á viðskiptavenju. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að
haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér
um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5.
gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess
efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt
elstu heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram beri sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja Einarsstaða sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð
ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Einarsstaða hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningu ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá
verður að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki
til Einarsstaða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.9.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Einarsstaða er rakin í kafla 5.8.
Af þeim heimildum sem þar eru raktar og ná allt aftur til 14. aldar, má ráða að
Einarsstaðir hafa verið sjálfstæð jörð. 420 Afréttar í Framdölum er fyrst sérstaklega
getið í heimildum frá byrjun 18. aldar og hann þá talinn tilheyra Skútustöðum. Síðar
telja Einarsstaðir þar til réttinda, sbr. landamerkjabréf fyrir „Framdalaafrétt“, frá 3.
júní 1890. Af heimildum má ráða að landsvæði þetta hafi haft stöðu afréttar
samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við fram að
gildistöku þjóðlendulaga. 421 Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til
landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í
1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar. Einarsstaðir
liggja utan við ágreiningssvæði í máli þessu, aðskildir frá Framdalaafrétti af öðrum
420
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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jörðum. Frá bæjarstæði Einarsstaða að mótum Krossár og Skjálfandafljóts eru um 61
km, mælt í beinni loftlínu
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum „Framdalaafréttar“ er lýst í framangreindu landamerkjabréfi. Jafnframt er að finna merkjalýsingar í „afréttaskrá Skútustaðahrepps“ frá 1878. Þá verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja
að „Framdalaafrétt.“ Þar liggur til norðurs og austurs kröfusvæði Skútustaða, til
suðurs er Vatnajökull og til vesturs liggja kröfusvæði Bárðardals og Íshóls en um þá
er fjallað um í máli nr. 3/2007. Að fenginni niðurstöðu um landamerki „Framdalaafréttar“ með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu
þess.
Verður þá fyrst litið til norður- og norðausturmerkja Framdalaafréttar, sem
liggja gagnvart afréttarlandi og sellandi Skútustaða. Samkvæmt landamerkjabréfi
„Framdalaafréttar“ er merkjum lýst svo: „Að norðan ræður Krossárgil frá upptökum
til Skjálfandafljóts.“ Bréfið er áritað vegna Skútustaða og Skútustaðakirkju. Í landamerkjabréfi „sellands og afrettarlands“ Skútustaða, dags. 13. apríl 1891 og þingl. 26.
maí 1898, segir að Skútustaðir eigi „allt land austan Skjálfandafljóts milli Sandár og
Krossár svo langt sem gras grær í óbyggðir upp.“ Merki þessi geta samrýmst.
Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Framdalaafrétt segir um austur og
suðurmörk, gagnvart kröfusvæði Skútustaðhrepps vegna „eignarafréttar“: „að austan
og sunnan ráða grjót og sandar sem umkringja þetta land á þá 2 vegu ...“ Síðan segir
um vesturmörkin: „... að vestan ræður Skjálfandafljót.“ Samkvæmt þessum lýsingum
er mörkum ekki lýst nákvæmlega til austurs og suðurs. Í kröfu gagnaðila ríkisins er
landsvæðið afmarkað að sunnan af jaðri jökulsins frá upptökum Skjálfandafljóts þar
til kemur að Gæsahnjúk en þaðan er farið beint í norður í upptök Krossár og með
henni í Skjálfandafljót og eru það austurtakmörk landsvæðisins. Landsvæðið er
afmarkað til vesturs af Skjálfandafljóti, frá upptökum og þar til Krossá fellur í það.
Engar lýsingar hafa fundist á aðliggjandi landsvæði til austurs. Um aðliggjandi
landsvæði til vesturs er fjallað í máli nr. 3/2007 hjá óbyggðanefnd en þar kemur fram
að engar lýsingar hafi fundist á þeim merkjum.
Í „afréttaskrá Skútustaðahrepps“ frá 1878 er hluta þess svæðis sem rúmast
innan lýsingar landamerkjabréfs Framdalaafréttar lýst. Um Framdali segir: „... og
heita þeir Sandmúladalur að Sandmúladalsá yzt, þá Króksdalur, þá Yxnadalur og
Hraunárdalur syðst.“
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
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heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 var gert landamerkjabréf þar
sem lýst er sérstaklega „afrétti þeim sem kallaður er Framdalir [...] en tilheyrir
Einarsstöðum.“ Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess að landamerkjum landsvæðisins sé þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær en mörk landsvæðisins til suðurs og austurs eru ekki nákvæmlega tilgreind. Umrætt landamerkjabréf var þinglesið og fært í landamerkjabók sýslumanns.
Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt upp
til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og
fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja ólíklegt að land á þessu
svæði hafi verið numið að Vatnajökli. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil
til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun
um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar. Ber þess að geta að engar
skriflegar heimildir styðja það að nokkurn tíma hafi verið búið heilsársbúsetu á
umræddu kröfusvæði.
Um Skútustaði í Mývatnssveit segir í Jarðabók Árna og Páls: „Afrjettarland á
staðurinn, sem Framdalir heita og Suðurárhraun ...“ Í jarðamatinu 1849-1850 segir
svo um Einarsstaði: „... Afrjettarland töluverðt fyrir austan fljót á framfjöllum ...“ Í
„afréttaskrá Skútustaðahrepps“ frá árinu 1878 er afréttarsvæðinu Framdalir lýst
þannig að það takmarkist af Sandmúladal að Sandmúladalsá yst, þá Króksdal, þá
Yxnadal og Hraunárdal syðst. Svo segir að Hraunárdalur „með drögum þeim er að
honum liggja er talinn Almenningur, en hinn hluti hans er Einarsstaðakirkjueign.“ Í
framangreindu landamerkjabréfi fyrir „Framdalaafrétt“ eru talin upp beitilönd innan
þeirra takmarka sem þar greinir. Er þar nefnd: „Krossártorfa sunnan Krossár, Krókdalur, Bálabrekka, Yxtna dalur, Stapamosar, Íllagil og Íllagilsmosar, Hraunárdalur,
Flæður, Drög og Teigjur.“ Þá segir svo í „upplýsingum um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“: „Svæðið frá Krossá og suður að öræfum er talið eign
Einarsstaða í Reykjadal.“ Þar segir einnig: „Einarsstaðabændur eiga Framdalaafrétt,
og aðrir hreppsbúar en þeir hafa ekki rjett til að reka fje á Framdali, nema með þeirra
leyfi hverju sinni.“ Fyrir þetta svæði var gert sérstakt landamerkjabréf árið 1890 með
yfirskriftinni: „Landamerkjaskrá fyrir afrétt þann sem kallaður er „Framdalir“ og
liggur suður af Bárðardal ...“
Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi nokkurn tíma verið byggt
eða nýtt til annars en sumarbeitar fyrir búfé og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Sama

164

165

verður einnig ráðið af staðháttum og gróðurfari en land þetta er að mestum hluta
auðnir og hraun, hálent og fjarri byggð. Inn á það hefur búfénaður leitað frá öðrum
jörðum án hindrana.
Óbyggðanefnd telur að þær heimildir sem hér hafa verið raktar bendi til þess
að um sé að ræða land í afréttareign fremur en beinum eignarrétti undirorpið. Í því
sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt hefur verið til grundvallar um
afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum
málum, sjá nánar í kafla 6.1.3. Þess skal einnig getið að á þeim landsvæðum sem að
Framdalaafrétti liggja eru þjóðlendur, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 1 og
3/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd.
Ekki liggur fyrir hvernig eigendur Einarsstaða eru komnir að rétti sínum til
þessa landsvæðis. Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til
landsvæðis þessa hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, e.t.v., annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnot og fjallskil voru
snemma settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framgreindu virtu hefur, af hálfu eigenda Einarsstaða, ekki verið sýnt
fram á að „Framdalaafréttur“ sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með
öðrum hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt
fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig
til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda.422 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins
vegar ráðið að landsvæðið sé í afréttareign Einarsstaða.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um eru
misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum auk þess sem þau eru
ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna ,,landsvæði ... sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir
búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Óbyggðanefnd telur ljóst að ákvarða þurfi mörk þess svæðis, sem samkvæmt
framangreindu er í afréttareign eigenda Einarsstaða, að því leyti sem það liggur að
jökli, til frambúðar, sbr. b-lið 7. gr. l. nr. 58/1998. Með hliðsjón af því að hér er um
einhliða ákvörðun afréttarmarka að ræða en ekki mörk tveggja afrétta eða afréttar og
eignarlands telur óbyggðanefnd þó fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari
afmörkunar við jaðar jökulsins eins og hann var við gildistöku laga nr. 58/1998, sbr.
3. mgr. 1. gr. laganna. Ekki verður séð að frekari rannsókn á þessu atriði hafi hagnýta
þýðingu í þessu sambandi enda er eingöngu um beitarréttindi að ræða sem ráðast af
gróðurfari og hefur ekki þýðingu í öðru sambandi.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði, svo sem það er
afmarkað hér á eftir, sé þjóðlenda skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
422

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Frá upptökum Skjálfandafljóts í Rjúpnabrekkujökli (S) ræður fljótið
þar til Krossá fellur í það (R). Ræður svo Krossá að upptökum sínum
(A). Þaðan er farið í suður að jaðri Dyngjujökuls undir Gæsahnjúki
(L). Loks er jaðri jökulsins fylgt þar til kemur að fyrstnefndum
upptökum Skjálfandafljóts í Rjúpnabrekkujökli (S). Er þá miðað við
stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998,
sbr. 22. gr. þjóðll.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Einarsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda í afréttareign er háður
sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr.
44/1999, sbr. náttúruminjaskrá.
6.10 „Selland og afréttarland Skútustaða“
6.10.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Skútustaða gera kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.8.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í yfir 400 m hæð. Austan til er hallalítið, úfið og ógróið hraun en vestan til er land grónara og fjalllent. Hraunið austan til
kallast Suðurárhraun og fram með innanverðum jaðri þess fellur Sandá úr suðaustri
með upptök á Kolmúladal við jaðar Frambruna. Sandá safnar til sín þremur ám sem
falla til norðurs um Hilludal, Breiðdal og Langadal sem eru grunn dalverpi og drög
sem ganga suður í Hafursstaðaheiði. Dalirnir eru kallaðir Austurdalir. Austur af
Kolmúladal heitir Kolmúladalsalda og austur af henni er meginálma Frambruna.
Vestan við sunnanverðan Langadal er dálítil lægð með tjarnarpollum og gróðurlendi
nefnd Álftatjarnarflæða. Norðvestast liggja Grafarlönd, hálfdeigjumýrar með graslendi í um 450 m hæð. Litlu innar fram með Skjálfandafljóti er Hafursstaðahlíð og
Hafursstaðaeyrar. Hafursstaðahlíð er örfoka nema nokkrar þykkar jarðvegstorfur.
Sandmúli (um 700 m) liggur milli Sandmúladals og Krossárgils og sunnan hans liggur
Sandmúlatjörn.
6.10.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Verði þetta m.a. stutt
við lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga
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Péturs Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Varðandi Skútustaði er tekið fram að í
máldaga frá 1318 hafi verið vísað til heimalandseignar Skútustaða. Sá hluti lýsingar
landamerkjabréfs fyrir Skútustaði frá árinu 1898 sem gangi inn fyrir þjóðlendukröfulínu sé í því bréfi lýst sem afréttarlandi. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín
sé því einnig lýst að jörðin eigi afréttarland sem Framdalir heiti og suður á hraun en sá
afréttur hafi verið talinn liggja hálfa þingmannaleið frá Mývatni.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og
öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Auk þess sé fullur hefðartími liðinn frá því
framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Þá sé landamerkjabréf Skútustaða í
fullu samræmi við eldri heimildir, m.a. lýsingu í jarðabók Árna og Páls frá 1703. Öll
afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með
nokkrum hætti nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi
frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn
fremur á rótgróinni venju í lögskiptum. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um
réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því
tagi sem hér um ræði. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísað er einnig til fyrri úrskurða
óbyggðanefndar, þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er
tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum og eldri heimildir fari ekki í bága við séu
beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið
hafi ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkja Skútustaða sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð
ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Skútustaða hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð.
Ennfremur verði að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til
heiða og ekki til Skútustaða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Í þessu tilliti verði að taka Landnámu með fyrirvara.
6.10.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Skútustaða er rakin í kafla 5.8.
Af þeim heimildum sem þar er getið og ná allt aftur til 14. aldar, má ráða að
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Skútustaðir hafa verið sjálfstæð jörð. 423 Afréttar Skútustaða er fyrst sérstaklega getið í
heimildum frá byrjun 18. aldar. Í landamerkjabréfi Skútustaða, frá. 13. apríl 1891 og
þingl. 26. maí 1898, er annars vegar lýst merkjum „heimalandsins“ og hins vegar
merkjum „sellands og afrettarlands.“ Af heimildum má ráða að landsvæði þetta hafi
haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var
miðað við fram að gildistöku þjóðlendulaga. 424 Hvort í því hafa falist bein eða óbein
eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt
skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari
athugunar. Skútustaðir liggja utan við ágreiningssvæði í máli þessu, aðskildir frá
afréttarlandinu af öðrum jörðum. Frá bæjarstæði Skútustaða að austurenda Mikleyjar í
Suðurá eru um 29 km, mælt í beinni loftlínu
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum „sellands og afrettarlands“ Skútustaða
er lýst í framangreindu landamerkjabréfi. Einnig finnst merkjalýsing fyrir „Selialönd
Skutustada“ í lögfestu Skútustaða frá 14. apríl 1798 og í annarri lögfestu frá 17. júní
1804 en þær eru samhljóða. Þá er að finna merkjalýsingar í „afréttaskrá Skútustaðahrepps“ frá 1878. Í þessu sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Þar eru kröfusvæði Stóru Tungu og Grænavatns til norðurs, kröfusvæði
Skútustaðahrepps til austurs, Vatnajökull til suðurs og til vesturs liggja kröfusvæði
Einarsstaða, Bárðardals og Íshóls. Um Bárðardal og Íshól er fjallað í máli nr. 3/2007.
Að fenginni niðurstöðu um landamerki „sellands og afrettarlands“ Skútustaða með
tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skútustaða eru merki „sellands og afrettarlands“
til vesturs og norðurs, gagnvart Stórutungu, ágreiningssvæði í máli nr. 3/2007 hjá
óbyggðanefnd og Framdalaafrétt miðuð við „... vörðu er stendur á Rananum fyrir ofan
Svartárkot yfir Suðurá og Mikley á milli vörðukletts og „Grenisháls“ á Stórakletti sem
stendur sunnarlega í Suðurár hrauni og er í nefndri stefnu (í hásuður) frá Bræðrum
hæðstur að sjá allra kletta í hrauninu. [...] Heldur þó enn sömu stefnu suður í Sandá og
ræður síðan Sandá merkjum allt þar til hún fellur í Skjalfandafljót ræður síðan
„Fljótið“ allt fram að því, að Krossá fellur í það.“ Auk þessa segir í bréfinu að
Skútustaðir eigi „allt land austan Skjálfandafljóts milli Sandár og Krossár svo langt
sem gras grær í óbyggðir upp.“ Síðan eru taldir upp dalirnir: „Austurdalir allir svo
sem Kolmúladalur, Hylludalir, Breiðdalur, Langidalur“ og „Grafarlönd, Hafursstaðahlíð og allar flæður og eyrar með „Fljóti“ fram Sandmúladalur og allt fram í Krossárgil að Krossá.“ Þá segir að Skútustaðir „eigi“ einnig „allt Suðurárhraun fyrir sunnan
Suðurá upp að Botna vatni og ofan að áðurnefndri merkjalínu.“ Bréfið er áritað vegna
Svartárkots, Stóru-Tungu og Einarsstaða. Samkvæmt landamerkjabréfi Stórutungu,
dags. 3. mars 1884 og þingl. 28. maí 1885, eru syðstu merki jarðarinnar miðuð við
Suðurá en ekki Sandá eins og greinir í bréfi Skútustaða. Í afsali fyrir Stórutungu frá
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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11. september 1837 eru suðurmörk þó miðuð við Sandá. Bréfið er ekki samþykkt
vegna Skútustaða. Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir „Framdalaafrétt“, dags. 3. júní
1890 og þingl. 26. júní 1897, eru merki til austurs, gagnvart „sellandi og afrettarlandi“
Skútustaða miðuð við að Krossárgil ráði „frá upptökum til Skjálfandafljóts.“ Geta
þessar lýsingar vel samrýmst. Að öðru leyti miðast vesturmörk „sellands og
afrettarlands“ við Skjálfandafljót sem afmarkar ágreiningssvæði í máli nr. 3/2007 hjá
óbyggðanefnd.
Samkvæmt landamerkjabréfi Skútustaða eru merki „sellands og afrettarlands“
til suðurs, suðausturs og austurs, gagnvart kröfusvæði Skútustaðahrepps, sögð
takmarkast af „óbyggðum, Ódáðahrauni og Dyngjufjöllum.“ Af lýsingunni verður
þannig ekki skýrt ráðið hvar umrædd mörk liggja en gagnaðilar ríkisins hafa dregið
mörk þess til austurs og suðurs úr upptökum Suðurár og síðan í Fjallöldu sem er á
norðvesturhorni Dyngjufjalla, þá í suðvesturhorn Dyngjufjalla og loks í upptök
Krossár. Engar heimildir hafa fundist sem afmarka sérstaklega aðliggjandi landsvæði
til austurs og suðurs en um það er nánar fjallað í kafla 6.11.
Í lögfestu fyrir Skútustaði frá 14. apríl 1798 og annarri lögfestu um sama efni
frá 17. júní 1804 segir um „Selialönd Skutustada“: „... i Suduraa og allt Sudur Ár
Hraun. Item alla Austur dale, og alla Sandmúla dale, hálfa Hafursstada hlÿd, alla
Sudurár Botna, & alla Miklu-Eÿ i Sudur á ...“ Af þessari lýsingu sést að hún fær
samræmst lýsingum landamerkjabréfsins svo langt sem hún nær.
Í „afréttaskrá Skútustaðahrepps“ eru m.a. lýsingar á „Framdölum“,
„Austurdölum og Grafarlöndum“ en af þeim má ráða að hluti þeirra landsvæða rúmist
innan lýsinga landamerkjabréfs Skútustaða.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði
sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði.
Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig
t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli
í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta
gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað sér
landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra annarra
réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir Skútustaði var gert í kjölfar þess að landamerkjalög
tóku gildi 1882 og þar lýst sérstaklega aðskildu landsvæði sem kallað er „selland og
afrettarland“ jarðarinnar. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess að
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merkjum landsvæðisins sé þar rétt lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Hins vegar lýsir
bréfið ekki merkjum nákvæmlega til austurs og suðurs líkt og að framan er rakið.
Skjal þetta var þinglesið og innfært í landamerkjabók sýslumanns.
Svo sem rakið er í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámabók hversu langt inn
til fjalla landnám á þessu svæði náði. Af því verða engar afdráttarlausar ályktanir
dregnar um hvort í öndverðu hafi verið stofnað til beins eignarréttar á þessu svæði
með námi. Vísbendingar eru um einhverja byggð á þessu svæði en hún hefur hins
vegar snemma lagst af og þess utan liggur ekkert fyrir um afmörkun eða yfirfærslu
þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til. Í því efni brestur
því sönnun, samhengi eignarréttar og sögu liggur ekki fyrir.
Eldri heimildir benda til þess að landsvæðið hafi verið afréttur sem tilheyrt
hafi Skútustöðum. Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi frá 1723 er minnst á
eignir Skútustaðakirkju en þar segir: „Hun á og nockur jtök j öræfum, hvar a[f]
presturenn Seigir hana Öngva Jnntekt hafa.“ Í Jarðabók Árna og Páls segir um
Skútustaði: „Afrjettarland á staðurinn, sem Framdalir heita og Suðurárhraun...“ Í
upplýsingum um eignir Skútustaðakirkju frá 1725 segir einnig að kirkjan eigi:
„Nochur gagnlýtel ítök j Öræfumm.“ Þá mótmælti Ólafur Þorláksson á Skútustöðum
árið 1745 lögfestu Einars Jónssonar að Reykjahlíð fyrir jörðu sinni að því leyti sem
hann sagði hana eiga til Framfjalla sem Ólafur sagði vera sína fullkomna eign.
Samkvæmt jarðamatinu 1849-1850 tilheyrir þannig Skútustöðum „afrjettar partur til
fjáruppreksturs.“ Einnig segir í fasteignamatinu 1916-1918 um Skútustaði: „...en
afrétt svo fjarri, að eigi verður notuð að heiman. Jörðinni fylgir mikið afréttarland:
bæði fram af Mývatnssveit og einnig á „Framdölum“ austan Skjálfandafljóts.“
Í „afréttaskrá Skútustaðahrepps“ frá 1878 segir að Austurdalir og Grafarlönd
séu afréttarlönd í eigu Skútustaðakirkju. Í skránni segir nánar að innan þeirra afrétta
séu „Hafursstaðahlíð að Sandmúladalsá, allt Suðurárhraun að Suðurá og Stórutungulandi, allur Dyngjufjallabruni hinn fremri...“ Einnig segir: „Framdalir, og heita þeir
Sandmúladalur að Sandmúladalsá yzt, þá Króksdalur, þá Yxnadalur og Hraunárdalur
syðst. Allir þessir dalir með drögum þeim og teygjum, sem að þeim liggja. Syðsti
hluti þessa afrjettar, nefnilega Hraunárdalur með drögum þeim sem að honum liggja,
er talinn almenningur, en hinn hluti hans er Einarsstaðakirkjueign.“
Í greinargerðinni „Upplýsingar um afrjetti og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið
1959“ eru lýsingar á „afrjettarlandi austan Skjálfandafljóts“ sem ná frá Suðurá að
norðan og „að sunnan haga með þeim drögum, er flytja vötn til Skjálfandafljóts.“
Landsvæðinu er fyrst lýst á heildstæðan hátt í landamerkjabréfi Skútustaða frá
árinu 1891. Sú aðgreining landsvæðisins frá „heimalandi“ Skútustaða sem þar kemur
fram bendir til þess að svæðið hafi verið afréttur og aðskilið frá öðru landi jarðarinnar.
Landamerkjabréf fyrir landsvæðið bendir einnig ótvírætt til þess að um sé að ræða
afrétt enda segir þar í bréfinu: „Landamerki sellands og afrettarlands.“
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Engin gögn liggja fyrir um að landsvæðið hafi nokkurn tíma verið nýtt til
annars en sumarbeitar fyrir búfé og annarra takmarkaðra nota. Sama verður einnig
ráðið af staðháttum og gróðurfari en um er að ræða hrjóstrugt og torfarið fjallaland
fjarri allri byggð. Landið er nýtt til beitar og smalað af jörðum í sveitinni.
Óbyggðanefnd telur að þær heimildir sem hér hafa verið raktar og varða
eignarréttarlega stöðu landsvæðisins bendi til þess að um sé að ræða land í afréttareign fremur en beinum eignarrétti undirorpið. Í því sambandi ber að líta til þess
sönnunarmats sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum málum, sjá nánar í kafla 6.1.3.
Þess skal einnig getið að á þeim landsvæðum sem að afréttinum liggja eru bæði
þjóðlendur og eignarlönd, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 1 og 3/2007.
Ekki liggur fyrir hvernig eigendur Skútustaða eru komnir að rétti sínum til
þessa landsvæðis. Í máli þessu er ekki sýnt fram á annað en að réttur til þess hafi orðið
til á þann veg að landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og, ef til
vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma
settar opinberar reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur, af hálfu eiganda Skútustaða, ekki verið
sýnt fram á að „selland og afrettarland“ Skútustaða sé eignarland, hvorki fyrir nám,
löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur
heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi verið unnin á því. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 425 Af
fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að umrætt landsvæði sé í afréttareign
Skútustaða.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um og talið
þjóðlenda í afréttareign eru misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó
breytingum, auk þess sem þau eru ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til
umfjöllunar verður því talið falla undir skilgreininguna „landsvæði ... sem að staðaldri
hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði það sem kallað hefur verið
„selland og afrettarland“, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Frá upptökum Suðurár (D) er kröfulínu íslenska ríkisins fylgt til
norðvesturs að punkti 4 í kröfulínu gagnaðila (N). Þaðan er kröfulínu
gagnaðila fylgt til suðurs í Sandá (O) og þeirri á síðan fylgt þar til hún
fellur í Skjálfandafljót (P). Ræður síðan fljótið til suðurs þar til Krossá
fellur í það(R) en síðan er Krossá fylgt til upptaka sinna (A). Þaðan er
farið beina línu í austsuðaustur í suðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (B).
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Síðan er farið í Fjallöldu sem er við norðvesturhorn Dyngjufjalla ytri
(C). Frá þeim punkti er farið aftur í upptök Suðurár (D).
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Skútustaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
6.11 „Kröfusvæði Skútustaðahrepps“
6.11.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Skútustaðahreppur gerir kröfu til sem „eignarafréttarlands Skútustaðahrepps“, þó að
undanskildum þeim hluta Vatnajökuls sem krafan nær til en fjallað er um í kafla 6.12.,
sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.9.
Að kröfusvæðinu liggur til norðurs kröfusvæði Skútustaða og Grænavatns, til
austurs liggur kröfusvæði Reykjahlíðar, til suðurs er Vatnajökull og til vesturs liggur
kröfusvæði Einarsstaða.
Landsvæði það sem hér um ræðir er að mestu hallalítið hraun sem er mjög
víðfeðmt og liggur ofan við 500 m hæð. Syðst mætir land jökli í um 1000 m hæð við
Kistufell (1446 m). Norðaustan Kistufells liggur grágrýtisaldan Urðarháls (1025 m)
með miklum gíg sem myndar óvenjulegt jarðfall. Norðvestan Urðarháls liggur
Trölladyngja (1468 m), en hún er stærsta dyngjan hérlendis, um 10 km í þvermál og
rís 600 m yfir umhverfið. Frá Trölladyngju liggur Dyngjuháls til suðurs, hækkandi að
Dyngjujökli, alsettur gossprungum og eldvörpum. Í hrauninu eru fáar misfellur utan
Þríhyrningur (1044 m) skammt norðan Trölladyngju. Norðaustan Þríhyrnings liggur
móbergsfjallgarður er kallast Dyngjufjöll ytri en austan þeirra er Dyngjufjalladalur.
Brún þeirra til suðurs heitir Fjallsendi (1000 m) og rís bratt upp frá hraunbreiðunni.
6.11.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
landnám við Mývatn eingöngu tekið til landsvæðis umhverfis Mývatn. Landnám hafi
ekki náð til öræfa norðan, austan og sunnan svæðisins, eins og það sé afmarkað í
aðalkröfu, en ella svo sem það sé tilgreint í varakröfum. Telja verði að heiðar og öræfi
að norðan, austan og sunnan Mývatns hafi orðið samnotaafréttur. Styðst þetta m.a. við
lýsingu máldaga Auðunar rauða Hólabiskups frá árinu 1318, sbr. og máldaga Péturs
Nikulássonar Hólabiskups árið 1394. Kröfulína samkvæmt aðalkröfu taki mið af
afréttarlýsingum á svæðinu.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á almennri venju þess efnis að
afréttarlönd sem ekki tilheyri neinni sérstakri jörð séu afréttareign viðkomandi
sveitarfélags. Þá er byggt á hefð en eigendur hafi farið með öll hefðbundin afnot sem
m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not eignarinnar og hafi öll nýting
verið háð leyfi sveitarfélagsins. Vísast einnig um þetta til fyrri úrskurða óbyggða172
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nefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið afréttur samkvæmt elstu
heimildum sé afréttareign viðkomandi sveitarfélags. Þá er vísað sérstaklega til
jafnræðisreglu og meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.
6.11.3 Niðurstaða
Engar heimildir finnast um nákvæma afmörkun á þessu landsvæði né að það hafi haft
sérstakt heiti. Í meginatriðum er hér um að ræða Trölladyngju og Ódáðahraun vestan
Öskju. Þannig var hvorki gert landamerkjabréf fyrir það í kjölfar setningar landamerkjalaga frá árinu 1882 né árinu 1919.
Í kröfulýsingu gagnaðila íslenska ríkisins eru austanverð norðurmerki landsvæðisins afmörkuð í samræmi við lýsingu í landamerkjabréfi Grænavatns frá 20. maí
1921 og þingl. sama ár. Samkvæmt landamerkjabréfi Grænavatns er merkjum til
suðurs lýst, fyrst úr austri frá þeim punkti úr suðausturhorni Bláfjalls þar sem Suðurárbotnar efri eru í vestri. „Að sunnan eru merkin frá nefndum punkti beint vestur í
austustu upptök Suðurár.“
Vestanverð norðurmerki kröfusvæðisins eru afmörkuð í samræmi við lýsingu á
suðausturmörkum „sellands og afrettarlands“ samkvæmt landamerkjabréfi Skútustaða
frá 1891. Þar er merkjum „sellands og afrettarlands“ jarðarinnar til suðurs, suðausturs
og austurs sögð takmarkast af „óbyggðum, Ódáðahrauni og Dyngjufjöllum.“ Af
lýsingunni verður ekki nákvæmlega ráðið hvar umrædd mörk landsvæðisins liggja en
gagnaðilar ríkisins hafa dregið mörk þess til austurs og suðurs úr upptökum Suðurár
og síðan í Fjallöldu sem er á norðvesturhorni Dyngjufjalla þá í suðvesturhorn
Dyngjufjalla og loks í upptök Krossár.
Sunnanverð vesturmörk landsvæðisins fylgja afmörkun vegna „Framdalaafréttar.“ Í landamerkjabréfi fyrir „Framdalaafrétt“ segir um austur og suðurmörk: „að
austan og sunnan ráða grjót og sandar sem umkringja þetta land á þá 2 vegu ...“
Samkvæmt þessum lýsingum er mörkum ekki lýst nákvæmlega til austurs og suðurs. Í
kröfu gagnaðila, vegna „Framdalaafréttar,“ er landsvæðið afmarkað að sunnan af jaðri
jökulsins frá upptökum Skjálfandafljóts þar til kemur að Gæsahnjúk en þaðan er farið
beint í suður í upptök Krossár.
Til suðurs afmarkast umfjöllunarsvæðið við jaðar Vatnajökuls, sbr. kafla 6.12.
Austurmörkin fylgja afmörkun þinglýstra eigenda Reykjahlíðar á kröfusvæði
vegna þeirrar jarðar í máli þessu og ná að jökli. Nánar tiltekið er þar miðað við
lýsingu í dómi frá 1506. Þar segir: „...og sionhending fyrir austann alla bufirarhaga
fyrrnefnda sudur i oræfi so langt sem vatzfoll deilast og votn ad draga.“
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess landsvæðis sem hér er
til umfjöllunar.
Svo sem fram kemur í kafla 6.2. er því ekki lýst í Landnámu hversu langt upp
til fjalla og inn til lands landnám á þessu svæði náði. Sé tekið mið af staðháttum og
fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja ólíklegt að land á þessu
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svæði hafi verið numið að Vatnajökli. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil
til þess að hægt sé að fullyrða um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun
um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar.
Í kafla 5.8. eru raktar heimildir um afréttarnot í Skútustaðahreppi. Af þeim
verður ráðið að umrætt landsvæði hafi hvorki verið smalað né nýtt á annan hátt enda
er það erfitt yfirferðar og fjarri byggð. Í ritinu Göngur og réttir segir að aðeins „ystu
skankarnir af Ódáðahrauni“ séu gengnir og að „Öll meginhraunbreiðan, afar víðáttumikið svæði inn að Vatnajökli ...“ sé óleitað. Í sama riti segir að afrétt Skútustaðahrepps liggi norðan og norðvestan undir Ódáðahrauni og í útjöðrum þess.
Óbyggðanefnd telur því ekkert benda til þess að á viðkomandi landsvæði hafi
stofnast til beins eða óbeins eignarréttar fyrir nám, löggerninga, hefð eða með öðrum
hætti. 426
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Ódáðahraun vestan Öskju og á
Trölladyngjusvæðinu, innan kröfusvæðis Skútustaðahrepps, er þjóðlenda í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998. Í kafla 6.4. er komist að þeirri niðurstöðu
að sá hluti Ódáðahrauns sem liggur sunnan Bræðraklifs og norðan Dyngjujökuls,
innan kröfusvæðis eigenda Reykjahlíðar, sé þjóðlenda. Þjóðlenda í Ódáðahrauni
afmarkast í heild sinni svo og er eins lýst í kafla 6.4:
Frá upptökum Krossár (A) er dregin lína beina stefnu í austsuðaustur í
suðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (B). Síðan er farið í Fjallöldu sem er
við norðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (C). Frá þeim punkti er farið
norðvestur í upptök Suðurár (D). Þaðan er farið beint í austur þar til
Bláfjallshalar eru í norðri (E) en úr þeim punkti er farið beint í norður
í suðurenda Bláfjallshala (F). Þá er farið austnorðaustur í Bræðraklif í
Hafragjá (G). Þaðan er farið í Veggjafell, við austurjaðar Herðubreiðarfjalla (H), og þaðan til suðausturs, í stefnu á Hlaupfell, þar til
kemur að skurðpunkti (I) við línu sem liggur frá ármótum Kreppu og
Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti (I) er
síðastnefndu línunni fylgt austur að ármótum Kreppu og Jökulsár á
Fjöllum (J). Þaðan ræður Jökulsá á Fjöllum að meginupptökum sínum
í Dyngjujökli (K). Síðan er jökuljaðrinum fylgt til vesturs þar til komið
er suður undir Gæsahnjúk (L) og miðað við stöðu jökuls eins og hann
var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll. Úr
þeim punkti er farið norður aftur í fyrstnefndan punkt í upptökum
Krossár (A).
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá og auglýsingu nr. 194/1978
426

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.12 Hluti Vatnajökuls
Hér verður tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu þess hluta Vatnajökuls sem til
umfjöllunar er í máli þessu, sbr. kafla 2.2 hér að framan og kafla 6.9 í máli nr. 3/2007,
þó að undanskildum þeim hluta jökulsins sem er innan kröfusvæðis eigenda
Reykjahlíðar og fjallað er um í kafla 6.4. Kröfugerð íslenska ríkisins felur í sér að
umrætt jökulsvæði sé þjóðlenda, sbr. kafla 3.1.1., og kröfusvæði Skútustaðahrepps
miðast við vatnaskil á Vatnajökli, sbr. kafla 6.11. Aðrir hafa ekki gert kröfu um
eignarréttindi innan jökuljaðars.
Óbyggðanefnd hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að um eignarréttarlega
stöðu jökulsvæða almennt fari eftir sömu reglum og um önnur landsvæði.427 Að því er
varðar þann hluta Vatnajökuls sem hér um ræðir, er ekkert sem bendir til að þar hafi
stofnast til beins eignarréttar eða takmarkaðra eignarréttinda fyrir nám, löggerninga,
hefð eða með öðrum hætti. 428
Að því leyti sem jökulsvæði þetta liggur að afrétti í þjóðlendu, svo sem skilgreint hefur verið fyrr í úrskurði þessum og í úrskurðarorðum, telur óbyggðanefnd
fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari afmörkunar við jaðar jökulsins eins og
hann var við gildistöku laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði þetta á Vatnajökli, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998. Þar sem í kafla 6.4. er einnig komist að þeirri niðurstöðu að
kröfusvæði eigenda Reykjahlíðar á Vatnajökli sé þjóðlenda fer hér á eftir sameiginleg
afmörkun á svæðunum tveimur:
Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Kverkár, til suðvesturs til skurðar við línu þá á Vatnajökli sem
afmarkar svæðið til suðurs og liggur frá Svíahnjúk eystri og til austurs
í stefnu á miðja Breiðubungu. Þar sem fyrrnefnda línan sker þá
síðarnefndu er hornmark. Þetta hornmark er á sama stað og hornmark
sem fram kemur á korti Miðhálendisskipulags, nánar tiltekið þar sem
lína dregin frá aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker
sömu línu og áður greindi á milli Svíahnjúks eystri og Breiðubungu.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Rjúpnabrekkujökuls, við upptök Skjálfandafljóts, og til suðausturs í Svíahnjúk eystri.
Þaðan er línan dregin til austurs, í áðurnefnt hornmark.
Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Vatnajökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
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Sjá umfjöllun um jökla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.13 Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga, enda
rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til
þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
Í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. nóvember 2007 í máli nr.
5073/2007 gaf óbyggðanefnd lögmönnum málsaðila kost á að leggja fram slíka
sundurliðun málskostnaðarreikninga að unnt væri að ákvarða málskostnað til
einstakra málsaðila, fremur en sameiginlega. Hafi slík gögn legið fyrir eða borist er
úrskurður um málskostnað í kafla 7 hér á eftir ákvarðaður til einstakra málsaðila en
ella sameiginlega.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Grafarlönd austari og Herðubreiðarlindir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Úr Bræðraklifi í Hafragjá (G) er farið í Veggjafell (H), við austurjaðar
Herðubreiðarfjalla, og þaðan til suðausturs, í stefnu á Hlaupfell, þar
til kemur að skurðpunkti (I) við línu sem liggur frá ármótum Kreppu og
Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti (I) er
síðastnefndu línunni fylgt austur að ármótum Kreppu og Jökulsár á
Fjöllum (J). Þaðan ræður Jökulsá á Fjöllum til norðurs þar til komið
er beint austur af Bræðraklifi í Hafragjá (M) og þeirri línu fylgt í
Bræðraklif (G).
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Reykjahlíðar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. sá hluti Ódáðahrauns sem
liggur sunnan Bræðraklifs og norðan Dyngjujökuls, innan kröfusvæðis eigenda
Reykjahlíðar, auk Ódáðahrauns vestan Öskju og á Trölladyngjusvæðinu, innan
kröfusvæðis Skútustaðahrepps, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998. Þjóðlenda í Ódáðahrauni afmarkast í heild sinni svo:
Frá upptökum Krossár (A) er dregin lína beina stefnu í austsuðaustur í
suðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (B). Síðan er farið í Fjallöldu sem er
við norðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (C). Frá þeim punkti er farið
norðvestur í upptök Suðurár (D). Þaðan er farið beint í austur þar til
Bláfjallshalar eru í norðri (E) en úr þeim punkti er farið beint í norður
í suðurenda Bláfjallshala (F). Þá er farið austnorðaustur í Bræðraklif í
Hafragjá (G). Þaðan er farið í Veggjafell, við austurjaðar Herðubreiðarfjalla (H), og þaðan til suðausturs, í stefnu á Hlaupfell, þar til
kemur að skurðpunkti (I) við línu sem liggur frá ármótum Kreppu og
Jökulsár á Fjöllum í Herðubreið. Frá þessum skurðpunkti (I) er
síðastnefndu línunni fylgt austur að ármótum Kreppu og Jökulsár á
Fjöllum (J). Þaðan ræður Jökulsá á Fjöllum að meginupptökum sínum
í Dyngjujökli (K). Síðan er jökuljaðrinum fylgt til vesturs þar til komið
er suður undir Gæsahnjúk (L) og miðað við stöðu jökuls eins og hann
var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll. Úr
þeim punkti er farið norður aftur í fyrstnefndan punkt í upptökum
Krossár (A).
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Krepputunga, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá ármótum Kreppu og Jökulsár og Fjöllum (J) er Kreppu fylgt þar til
Kverká rennur í hana og síðan Kverká að upptökum sínum í Brúarjökli
(T). Síðan er jaðri jökulsins fylgt að meginupptökum Jökulsár á
Fjöllum í Dyngjujökli (K) og er þá miðað við stöðu jökuls eins og hann
var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll. Loks
ræður Jökulsá á Fjöllum að ármótum Kreppu (J).
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Framdalaafréttur, er þjóðlenda
í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá upptökum Skjálfandafljóts í Rjúpnabrekkujökli (S) ræður fljótið
þar til Krossá fellur í það (R). Ræður svo Krossá að upptökum sínum
(A). Þaðan er farið í suður að jaðri Dyngjujökuls undir Gæsahnjúki
(L). Loks er jaðri jökulsins fylgt þar til kemur að fyrstnefndum
upptökum Skjálfandafljóts í Rjúpnabrekkujökli (S). Er þá miðað við
stöðu jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998,
sbr. 22. gr. þjóðll.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Einarsstaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga. Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður
sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr.
44/1999, sbr. náttúruminjaskrá.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir og kallað hefur verið „selland og
afrettarland Skútustaða“, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr.
58/1998:
Frá upptökum Suðurár (D) er kröfulínu íslenska ríkisins fylgt til
norðvesturs að punkti 4 í kröfulínu gagnaðila (N). Þaðan er kröfulínu
gagnaðila fylgt til suðurs í Sandá (O) og þeirri á síðan fylgt þar til hún
fellur í Skjálfandafljót (P). Ræður síðan fljótið til suðurs þar til Krossá
fellur í það (R) en síðan er Krossá fylgt til upptaka sinna (A). Þaðan er
farið beina línu í austsuðaustur í suðvesturhorn Dyngjufjalla ytri (B).
Síðan er farið í Fjallöldu sem er við norðvesturhorn Dyngjufjalla ytri
(C). Frá þeim punkti er farið aftur í upptök Suðurár (D).
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Skútustaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. hluti Vatnajökuls, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri Brúarjökuls, við
upptök Kverkár, til suðvesturs til skurðar við línu þá á Vatnajökli sem
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afmarkar svæðið til suðurs og liggur frá Svíahnjúk eystri og til austurs
í stefnu á miðja Breiðubungu. Þar sem fyrrnefnda línan sker þá
síðarnefndu er hornmark. Þetta hornmark er á sama stað og hornmark
sem fram kemur á korti Miðhálendisskipulags, nánar tiltekið þar sem
lína dregin frá aðalupptökum Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker
sömu línu og áður greindi á milli Svíahnjúks eystri og Breiðubungu.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri
Rjúpnabrekkujökuls, við upptök Skjálfandafljóts, og til suðausturs í
Svíahnjúk eystri. Þaðan er línan dregin til austurs, í áðurnefnt
hornmark.
Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Vatnajökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
Gerður er almennur fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulína að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.
Málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins vegna þóknunar málflytjenda þeirra
greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998, og ákvarðast svo:
Eigendur Brúar kr. 500.000 vegna Friðbjörns E. Garðarssonar hdl.
Eigendur Reykjahlíðar kr. 2.200.000, eigendur Voga kr. 600.000, eigendur
Skútustaða og Skútustaðahreppur kr. 800.000, eigendur Einarsstaða kr. 500.000 og
eigendur Grímsstaða kr. 500.000, vegna Ólafs Björnssonar hrl.
Eigendur Grænavatns kr. 460.000 vegna Ragnars Aðalsteinssonar hrl.
Eigendur Kasthvamms og Árhvamms kr. 60.000 og eigendur Árhóla og Hóla
kr. 30.000 vegna Sigurðar Jónssonar hrl.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan framangreindrar þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr
ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.

Kristján Torfason
Allan V. Magnússon

Benedikt Bogason
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VIÐAUKI

ALMENNAR NIÐURSTÖÐUR
ÓBYGGÐANEFNDAR
í málunum nr. 1-7/2000 (uppsveitir Árnessýslu)
og 1-5/2001 (sveitarfélagið Hornafjörður)

Ó BYGGÐANEFND
Sérprentun 3. júní 2004
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FORMÁLI
Í úrskurðum óbyggðanefndar á fyrsta landsvæðinu sem tekið var til meðferðar, sjá
mál nr. 1-7/2000, er í kaflanum „Almennar niðurstöður óbyggðanefndar“ gerð grein
fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem almenna
þýðingu geta haft við úrlausn þeirra mála sem undir nefndina heyra. Í úrskurðum
óbyggðanefndar á næsta landsvæði sem tekið var til meðferðar er í kaflanum „Viðauki
við almennar niðurstöður óbyggðanefndar“ aukið við þessa umfjöllun og nokkrum
nýjum atriðum bætt við, sjá mál nr. 1-5/2001. Framangreindir tveir kaflar hafa nú
verið felldir saman, með lítils háttar breytingum, og fara hér á eftir.
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1.

INNGANGUR

Hér verður gerð grein fyrir almennum athugunum og niðurstöðum óbyggðanefndar
um nokkrar staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu geta haft við úrlausn þeirra mála
sem undir nefndina heyra.
Í upphafi verður gefið yfirlit um gróðurfar á Íslandi við landnám og þeim
breytingum sem á því hafa orðið síðan. Þá verður fjallað um landnám, hefð og lög
sem stofnunarhætti eignarréttinda.
Því næst verður gerð grein fyrir flokkun lands í jarðir, almenninga og afrétti
og eignarréttarlegri þýðingu þessara hugtaka. Hugað verður sérstaklega að ákveðnum
tilvikum sem virðast á mörkum framangreindra flokka ásamt eignarhaldi á landi undir
jöklum og mörk við jökul eða á. Þá verður fjallað um hvort og þá hvaða vísbendingar
um eignarréttarlega stöðu lands má draga af fyrirkomulagi fjallskila og tilvist ítaka til
lands eða sjávar, hvaða réttur felist í fjörueign og hver séu merki sjávarjarða til
hafsins.
Loks verður fjallað um efni og gildi þeirra heimilda sem einna helst fjalla um
eignarréttindi fyrr á tímum. Gerð verður sérstök grein fyrir jarðamötum og jarðabókum, máldögum og vísitasíum, lögfestum, jarðabréfum og landamerkjabréfum,
afsals- og veðmálabókum.
2.

GRÓÐURFAR VIÐ LANDNÁM OG SÍÐARI BREYTINGAR

Íslandi má skipta í þrjú hæðar- eða gróðurbelti, þ.e. láglendisbelti, hlíðabelti og
hálendis- eða fjallbelti.1 Þessi skipting byggist á því að lífsskilyrði fyrir plöntur og
aðrar lífverur, þ.á m. búsetuskilyrði fyrir fólk, fara stigversnandi með vaxandi hæð
yfir sjávarmáli og lækkandi meðalhita. Höfuðeinkenni gróðurfars breytast því frá
láglendisbelti og upp til efstu gróðurmarka á hálendi, tegundum plantna fækkar mjög,
harðgerar tegundir verða ríkjandi, uppskerumagn minnkar og gróðurþekjan verður
gisnari.
Gróðurbeltin eru í mismunandi hæð í hinum ýmsu landshlutum, eftir því hvort
um er að ræða innhéruð eða útnes, eftir snjóalögum o.s.frv. Milli gróðurbeltanna eru
að sjálfsögðu ekki skörp skil heldur breytist gróðurfar stig af stigi með vaxandi hæð
yfir sjávarmáli. Í grófum dráttum nær láglendisbelti landsins upp í 100-150 m hæð og
sums staðar nokkru hærra sunnanlands. Hlíðabeltið tekur við og nær upp í 300-400 m
hæð, en þar ofan við er hálendisbeltið. Ætla má að um landnám hafi mörkin legið
nokkru ofar.

1

Steindór Steindórsson, 1964: Gróður á Íslandi. Reykjavík. S. 28.
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22
Talið
Taliðereraðaðvið
viðlandnám
landnámhafi
hafigróður
gróðurþakið
þakiðum
um2/23/3hluta
hlutaafafyfirborði
yfirborðilandsins.
landsins.
Mikill
Mikillhluti
hlutiláglendisláglendis-ogoghlíðabelta,
hlíðabelta,svo
svoogoghálendisbeltis
hálendisbeltisupp
uppaðað600-700
600-700mmhæð
hæðá á
miðhálendinu,
miðhálendinu,hefur
hefurverið
veriðþakinn
þakinnnokkuð
nokkuðsamfelldum
samfelldumgróðri
gróðriogogjarðvegi.
jarðvegi.Ofar
Ofarhefur
hefur
gróðurinn
gróðurinnorðið
orðiðstöðugt
stöðugtgisnari,
gisnari,uns
unshann
hannhefur
hefurhorfið
horfiðaðaðmestu
mestuí í800-1000
800-1000mmhæð.
hæð.Í Í
fjalllendi
fjalllendiútnesja
útnesjaogogí íbröttum
bröttumfjallahlíðum
fjallahlíðumhafa
hafaefri
efrimörk
mörksamfellds
samfelldsgróðurs
gróðurslegið
legið
neðar.
neðar.
Við
Við landnám
landnám hefur
hefur birkiskógur
birkiskógur ogog kjarr
kjarr sett
sett mestan
mestan svip
svip á á gróðurfar
gróðurfar í í
láglendisláglendis-ogoghlíðabeltum
hlíðabeltumogogjafnvel
jafnvelteygt
teygtsig
sigupp
uppí íhálendisbelti
hálendisbeltivið
viðbestu
bestuaðstæður.
aðstæður.
11
hlutalandsins.
landsins.Það
Þaðvar
varlanglangÁætlað
Áætlaðereraðaðskóglendi
skóglendiogogkjarr
kjarrhafi
hafiþakið
þakiðum
um /4/4hluta
verðmætasta
verðmætastagróðurlendi
gróðurlendilandsins
landsinsvegna
vegnamikillar
mikillargrósku,
grósku,fjölþættra
fjölþættranota
notaogogjarðvegsjarðvegsverndar.
verndar.Ofan
Ofanskógarmarka
skógarmarkahafa
hafasmárunnar,
smárunnar,ýmsar
ýmsarlyngtegundir
lyngtegundirogogharðgerar
harðgerarjurtir
jurtir
verið
veriðríkjandi
ríkjanditegundir.
tegundir.Þar
Þarsem
semjarðvatnsstaða
jarðvatnsstaðavar
varhá,
há,á áláglendi
láglendiogoghálendi,
hálendi,var
var
gróskumikill
gróskumikillvotlendisgróður.
votlendisgróður.Rýr
Rýrmosagróður
mosagróðurtók
tókvið
viðþegar
þegarnálgaðist
nálgaðistefri
efrimörk
mörk
gróðurs,
gróðurs,ogogloks
loksvoru
voruplöntur
plönturá ástangli
stangliá áþví
þvílandi
landisem
semí daglegu
í daglegutali
talierernefnt
nefntógróið.
ógróið.
11
1010
hlutalandsins
landsinsí íheild
heildogogum
um /100
/100hluta
hlutaísfrírra
ísfrírra
Nú
Núþekur
þekurgróður
gróðuraðeins
aðeinsum
um /4/4hluta
/100hluti
hlutilandslandssvæða
svæðamiðhálendisins,
miðhálendisins,í ístað
staðnær
nærhelmings
helmingsum
umlandnám.
landnám.Aðeins
Aðeinsum
um1/1100
ins
insererskógi
skógieða
eðakjarri
kjarrivaxinn.
vaxinn.Gróðurþekja
Gróðurþekjalandsins
landsinshefur
hefurþannig
þannigbæði
bæðidregist
dregistsaman
saman
ogoggæði
gæðihennar
hennarrýrnað.
rýrnað.
Langmest
Langmesthefur
hefurrýrnun
rýrnunlandgæða
landgæðaorðið
orðiðí íhálendisbeltinu,
hálendisbeltinu,einkum
einkumá ámiðmiðhálendinu.
hálendinu.Afleiðingar
Afleiðingarþessa
þessaeru
erum.a.
m.a.þær
þæraðaðverulegur
verulegurhluti
hlutimiðhálendisins,
miðhálendisins,sem
semum
um
landnám
landnámogogfram
frameftir
eftiröldum
öldumvar
varvel
velfallið
falliðtiltilsumarbeitar,
sumarbeitar,erernúnúgróðursnauðar
gróðursnauðarauðnir.
auðnir.

3.3. STOFNUN
STOFNUNEIGNARRÉTTINDA
EIGNARRÉTTINDA
Þeir
Þeirstofnunarhættir
stofnunarhættireignarréttinda
eignarréttindasem
semhuga
hugaþarf
þarfsérstaklega
sérstaklegaaðaðí íþessu
þessusambandi
sambandieru
eru
landnám,
landnám,hefð
hefðogoglög.
lög.
3.1.
3.1. Landnám
Landnám
Hér
Hérá álandi
landivar
varfyrst
fyrststofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandi
landimeð
meðnámi.
námi.Telja
Teljaverður
verðurlíklegt
líklegt
aðaðeigi
eigisíðar
síðarenenmeð
meðgildistöku
gildistökuákvæða
ákvæðaJónsbókar
Jónsbókarum
umafrétti
afréttiogogalmenninga
almenningahafi
hafinám
nám
verið
veriðútilokað.
útilokað.Vafalaust
Vafalaustererþóþóaðaðeftir
eftirlögtöku
lögtökunýbýlatilskipunar
nýbýlatilskipunar1776
1776erernám
námúrúr
33
sögunni
sögunnisem
semstofnunarháttur
stofnunarháttureignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi.
landi.
Landnámabók
Landnámabókhefur
hefurlöngum
löngumverið
veriðtalin
talinmikilvægasta
mikilvægastaheimildin
heimildinum
umupphaf
upphaf
byggðar
byggðará áÍslandi.
Íslandi.Þar
Þareru
erunefndir
nefndirum
um430
430karlar
karlarogogkonur
konursem
semnámu
námuland
landeða
eðaeignuðeignuðust
ustþað
þaðúrúrlandnámi
landnámiannarra.
annarra.ÞáÞáeru
eruþar
þarnöfn
nöfnum
um600
600bæja
bæjasem
semrisið
risiðeiga
eigaaðaðhafa
hafaá á
2 2

Ingvi
IngviÞorsteinsson
ÞorsteinssonogogSigurður
SigurðurBlöndal,
Blöndal,1986:
1986:Gróðureyðing
Gróðureyðingogogendurheimt
endurheimtlandgæða.
landgæða.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
13.
13.
3 3
Sbr.
Sbr.Gaukur
GaukurJörundsson:
Jörundsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogalmenninga“,
almenninga“,óbirt
óbirtfjölrit,
fjölrit,bls.
bls.10-11.
10-11.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,
1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturIIII(fjölr.).
(fjölr.).Reykjavík,
Reykjavík,S.S.133-134.
133-134.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1994:
1994:„Um
„Umeignarhald
eignarhaldá á
landi
landiogognáttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit.
Afmælisrit.Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.
S.S.565.
565.
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landnámsöld,
landnámsöld,þ.e.
þ.e.á áárunum
árunum874-930.
874-930.Efni
EfniLandnámu
Landnámuererspunnið
spunniðúrúrþremur
þremurmeginmeginþáttum:
þáttum: landnámafrásögnum,
landnámafrásögnum, greinargerð
greinargerð fyrir
fyrir landnámsmönnum,
landnámsmönnum, ætt
ætt þeirra
þeirra ogog
niðjum
niðjumogogfróðleik
fróðleikafafýmsum
ýmsumtoga
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viðskiptummanna,
manna,stjórnarfari,
stjórnarfari,trú
trú
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siðum,skipakosti,
skipakosti,húsakynnum,
húsakynnum,búpeningseign
búpeningseignogoglandsháttum.
landsháttum.
Landnáma
Landnámaerervarðveitt
varðveittí ífimm
fimmgerðum,
gerðum,misjafnlega
misjafnlegaheillegum.
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Þrjárþeirra
þeirraeru
eru
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miðöldumenentvær
tværvoru
voruritaðar
ritaðará á17.
17.öld.
öld.Melabók
Melabókmun
munvera
veraelst
elstþeirra
þeirra
ogogstanda
standanæst
næstfrumgerð
frumgerðLandnámabókar,
Landnámabókar,sem
semtalin
talinererrituð
rituðá áfyrri
fyrrihluta
hluta12.
12.aldar
aldarenen
erernúnúglötuð.
glötuð.Ljóst
Ljóstererþví
þvíaðaðtvö
tvöhundruð
hundruðárárhið
hiðminnsta
minnstahafa
hafaliðið
liðiðþar
þartiltilfrásagnir
frásagnirum
um
landnám
landnám voru
voru skráðar.
skráðar. Allmikill
Allmikill efnislegur
efnislegur munur
munur erer á á varðveittum
varðveittum gerðum
gerðum
Landnámabókar
Landnámabókarenenþóþóeru
erulandnámalýsingar
landnámalýsingaryfirleitt
yfirleittnokkuð
nokkuðsamhljóða.
samhljóða.
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sagnirereraðaðfinna
finnaí íLandnámu
Landnámuum
umþað
þaðhvernig
hvernigmenn
mennfóru
fóruaðaðþví
þvíaðað
nema
nemaland.
land.Í ÍHauksbókargerð
HauksbókargerðLandnámu
Landnámuerergreint
greintfrá
fráþví
þvíaðaðÍslendingar
Íslendingarhafi
hafileitað
leitaðtiltil
Haralds
Haraldskonungs
konungshárfagra
hárfagraum
umaðstoð
aðstoðvið
viðaðaðsetja
setjareglur
reglurum
umstærð
stærðlandnáma.
landnáma.ÞáÞávoru
voru
sett
settákvæði
ákvæðium
umaðaðenginn
enginnskyldi
skyldivíðara
víðaranema
nemaenenhann
hannmætti
mættieldi
eldiyfir
yfirfara
faraá áeinum
einum
44
degi
degimeð
meðskipverjum
skipverjumsínum.
sínum. Um
Umkonur
konurvirðist
virðisthins
hinsvegar
vegarhafa
hafagilt
giltsúsúregla
reglaaðaðþær
þær
skyldu
skylduekki
ekkinema
nemavíðara
víðaraland
landenenleiða
leiðamætti
mættikvígu
kvígutvævetra
tvævetravorlangan
vorlangandag
dagsólsetra
sólsetraá á
55
Fleiri
Fleiriaðferðir
aðferðireru
erutilfærðar.
tilfærðar.Helgi
Helgimagri,
magri,sem
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Eyjafjörð,
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milli,vel
velfóðraða.
fóðraða.
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hafaráðið
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Í Íupphafi
upphafiþess
þesshluta
hlutaLandnámu
Landnámusem
semfjallar
fjallarum
umSunnlendingafjórðung
Sunnlendingafjórðungsegir
segirm.a.
m.a.á á
þessa
þessaleið:
leið:„Sumir
„Sumirþeir,
þeir,ererfyrstir
fyrstirkómu
kómuút,út,byggðu
byggðunæstir
næstirfjllum
fjllumokokmerkðu
merkðuatatþví
því
66
landskostina,
landskostina,atatkvikféit
kvikféitfýstisk
fýstiskfrá
frásjónum
sjónumtiltilfjallanna.“
fjallanna.“
ÁÁsíðustu
síðustuáratugum
áratugumhafa
hafaýmsir
ýmsirfræðimenn
fræðimenná ásviði
sviðisagnfræði
sagnfræðiogogbókmennta
bókmenntasett
sett
fram
framkenningar
kenningarum
umsannfræði
sannfræðiLandnámu.
Landnámu.Annars
Annarsvegar
vegarhefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðað
treysta
treystamegi
megifrásögnum
frásögnumLandnámu
Landnámuí ímeginatriðum.
meginatriðum.Hér
Hérmá
mánefna
nefnakenningar
kenningareins
einsogog
þær
þær aðað markmiðið
markmiðið með
með ritun
ritun Landnámu
Landnámu hafi
hafi verið
verið aðað skapa
skapa grundvöll
grundvöll fyrir
fyrir
innleiðingu
innleiðinguóðalsréttar
óðalsréttarhér
hérá álandi,
landi,undirbúa
undirbúaskiptingu
skiptingulandsins
landsinsí íkirkjusóknir
kirkjusóknireða
eða
varðveita
varðveitaættartölur,
ættartölur,með
meðtilliti
tillititiltilerfða,
erfða,hjúskapar
hjúskaparo.fl.,
o.fl.,auk
aukáhuga
áhugaá ásögu
söguforfor77
Hinsvegar
vegarhefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámueigi
eigilítið
lítið
feðranna.
feðranna. Hins
skylt
skyltvið
viðsögulegan
söguleganveruleika.
veruleika.Í Íþví
þvísambandi
sambandiber
beraðaðnefna
nefnaþáþákenningu
kenninguaðaðmarkmiðið
markmiðið
hafi
hafiverið
veriðaðaðrenna
rennastoðum
stoðumundir
undireignarheimildir
eignarheimildirhöfðingjaættanna
höfðingjaættannafyrir
fyrirþeim
þeimjörðum,
jörðum,
88
Ennfremur
fremur
einkum
einkumaðalbólum,
aðalbólum,sem
semþær
þærtöldu
töldusig
sigeiga
eigaá áritunartíma
ritunartímaLandnámu.
Landnámu. Enn

4 4

Landnámabók,
Landnámabók,1986.
1986.Jakob
JakobBenediktsson
Benediktssongaf
gafút.út.(Íslensk
(Íslenskfornrit.
fornrit.1.1.b.)b.)Reykjavík,
Reykjavík,s.s.337.
337.
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.321.
321.
6 6
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.337.
337.
7 7
Sbr.
Sbr. Barði
Barði Guðmundsson,
Guðmundsson, 1938:
1938: „Uppruni
„Uppruni Landnámabókar.“
Landnámabókar.“Skírnir.
Skírnir. Tímarit
Tímarit Hins
Hins íslenska
íslenska
bókmenntafélags,
bókmenntafélags,S.S.6-7,
6-7,20.
20.Jón
JónJóhannesson,
Jóhannesson,1954-58:
1954-58:„Sannfræði
„Sannfræðiogoguppruni
uppruniLandnámu.“
Landnámu.“Saga.
Saga.
Tímarit
Tímarit Sögufélags,
Sögufélags,S.S.225-226.
225-226.Einar
EinarGunnar
GunnarPétursson,
Pétursson,1986:
1986:„Efling
„Efling kirkjuvalds
kirkjuvaldsogogritun
ritun
Landnámu.“
Landnámu.“Skírnir.
Skírnir.Tímarit
TímaritHins
Hinsíslenska
íslenskabókmenntafélags.
bókmenntafélags.S.S.193-222.
193-222.
8 8
Sveinbjörn
SveinbjörnRafnsson,
Rafnsson,1974:
1974:Studier
Studieri Landnámabók.
i Landnámabók.Kritiska
Kritiskabidrag
bidragtilltillden
denisländska
isländskafristatstidens
fristatstidens
historia.
historia. Lundi,
Lundi, S.S. 203-217.
203-217. Sveinbjörn
Sveinbjörn Rafnsson,
Rafnsson, 1976:
1976: „Aðferðir
„Aðferðir ogog viðhorf
viðhorf í í LandnámuLandnámurannsóknum.“
rannsóknum.“Skírnir.
Skírnir.Tímarit
TímaritHins
Hinsíslenska
íslenskabókmenntafélags,
bókmenntafélags,s.s.222-225,
222-225,231-233.
231-233.
5 5
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188
204

204
204

hefur
hefurþví
þvíverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðsum
sumnöfn
nöfnlandnámsmanna
landnámsmannaséu
séudregin
dreginafafkennileitum,
kennileitum,
99
náttúrufari
náttúrufarieða
eðabúskaparháttum.
búskaparháttum. Heimildargildi
HeimildargildiLandnámu
Landnámuererþví
þvíumdeilt
umdeiltmeðal
meðal
fræðimanna.
fræðimanna.
Í Íúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólahafa
hafaskýrar
skýrarlýsingar
lýsingarLandnámu
Landnámuá áumfangi
umfangilandnáms
landnáms
verið
veriðtaldar
taldarhafa
hafasönnunargildi
sönnunargildivið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvortstofnast
stofnasthafi
hafitiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfir
tilteknu
tilteknulandsvæði.
landsvæði.Þessi
Þessiafstaða
afstaðakemur
kemurfram
framí H
í H1994
19942227
2227(Geitland).
(Geitland).Þar
Þarererfrásögn
frásögn
Landnámu
Landnámuum
umnám
námGeitlands
Geitlandstalin
talinsanna
sannaaðaðí íkjölfar
kjölfarlandnáms
landnámshafi
hafilandsvæðið
landsvæðiðverið
verið
eignarland.
eignarland.Jafnframt
Jafnframtber
beraðaðnefna
nefnaHH1960
1960726
726(Skeljabrekka)
(Skeljabrekka)þar
þarsem
semtalið
taliðvar
var
auðsætt
auðsættafaffrásögn
frásögnLandnámu
Landnámuaðaðlandspilda
landspildahefði
hefðií íöndverðu
öndverðuverið
veriðhluti
hlutiafaflandi
landi
jarðarinnar
jarðarinnarSkeljabrekku.
Skeljabrekku.Takmarkaðar
Takmarkaðarlýsingar
lýsingarí íLandnámu
Landnámuhafa
hafahins
hinsvegar
vegarfremur
fremur
verið
veriðtaldar
taldarmæla
mælagegn
gegnþví
þvíaðaðland
landhafi
hafiverið
veriðnumið
numiðogogþannig
þannigorðið
orðiðundirorpið
undirorpið
beinum
beinumeignarrétti,
eignarrétti,sbr.
sbr.HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði),
(Auðkúluheiði),HH1997
19971183
1183(Eyvindarstaða(Eyvindarstaðaheiði),
heiði),HH1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur),
(Neðri-Hundadalur),HH1999
1999111
111(Gilsá)
(Gilsá)ogogHH1999
19992006
2006
(Sandfellshagi).
(Sandfellshagi).ÞáÞáhafa
hafadómstólar
dómstólarlitið
litiðtiltilgróðurfars
gróðurfarsogogstaðhátta
staðháttavið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvort
líkur
líkurséu
séuá áaðaðlandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumið,
numið,sbr.
sbr.einkum
einkumHH1997
19972420
2420(Neðri-Hunda(Neðri-Hundadalur)
dalur)ogogHH1999
1999111
111(Gilsá).
(Gilsá).
Það
Þaðererálit
álitóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðLandnáma
Landnámalýsi
lýsia.m.k.
a.m.k.þeirri
þeirriskiptingu
skiptingulands
landssem
sem
menn
menntöldu
töldurétta
réttaeða
eðavoru
voruásáttir
ásáttirum
umá áritunartíma
ritunartímaeinstakra
einstakragerða.
gerða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðað
landnámalýsingar
landnámalýsingarhennar
hennarhafa
hafaverið
veriðvel
velkunnar
kunnarlandsmönnum
landsmönnumogogsannleiksgildi
sannleiksgildiþeirra
þeirra
óumdeilt
óumdeiltfram
framá ásíðustu
síðustuáratugi.
áratugi.Þetta
Þettaendurspeglast
endurspeglastí íúrlausnum
úrlausnumdómstóla.
dómstóla.Nefndin
Nefndin
telur
telurþví
þvíaðaðskýrar
skýrarfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámuhafi
hafisönnunargildi
sönnunargildium
umtilvist
tilvisteignarréttar.
eignarréttar.
Jafnframt
Jafnframt benda
benda frásagnir
frásagnir Landnámu
Landnámu almennt
almennt séð
séð tiltil þess
þess aðað landnám
landnám hafi
hafi í í
einhverjum
einhverjumtilvikum
tilvikumnáð
náðlengra
lengrainn
inntiltillandsins
landsinsenenlýst
lýstlandamerki
landamerkijarða
jarðaá ásíðari
síðari
1010
tímum.
tímum.Rannsóknir
Rannsóknirá ásviði
sviðisagnfræði,
sagnfræði,fornleifafræði
fornleifafræðiogognáttúrufræði
náttúrufræðistyðja
styðjaþetta.
þetta.
Svo
Svosem
semfram
framkemur
kemurí íkafla
kafla2.2.hefur
hefurgróðurfar
gróðurfarinn
inntiltillandsins
landsinsverið
veriðþannig
þannigaðað
landnámsmenn
landnámsmennkunna
kunnaaðaðhafa
hafaséð
séðsér
sérhag
hagí íaðaðnema
nemaland
landofar
ofarenenbyggð
byggðhefur
hefurnáð
náðá á
síðari
síðaritímum.
tímum.Hins
Hinsvegar
vegarhljóta
hljótastaðhættir,
staðhættir,þar
þará ámeðal
meðalhæð
hæðyfir
yfirsjávarmáli
sjávarmáliogog
fjarlægð
fjarlægðfrá
frábyggð,
byggð,aðaðhafa
hafatakmarkað
takmarkaðmöguleika
möguleikaá ánýtingu.
nýtingu.Afar
Afartakmarkaðar
takmarkaðar
ályktanir
ályktanirverða
verðaþví
þvídregnar
dregnarafafgróðurfari.
gróðurfari.
Í ÍLandnámu
Landnámuererhins
hinsvegar
vegarsjaldan
sjaldanlýst
lýstnákvæmlega
nákvæmlegaumfangi
umfangilandnáms
landnámseða
eða
landamerkjum.
landamerkjum.Þetta
Þettaá áekki
ekkihvað
hvaðsíst
sístvið
viðinn
inntiltillandsins.
landsins.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurhæpið
hæpið
aðaðafaftakmörkuðum
takmörkuðumlýsingum
lýsingumí íLandnámu
Landnámuverði
verðiafdráttarlausar
afdráttarlausarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
um
það
þaðhvort
hvortí öndverðu
í öndverðuhafi
hafiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæði
landsvæðimeð
meðnámi.
námi.
ÞáÞáererýmislegt
ýmislegtóljóst
óljóstum
umaðferðir
aðferðirvið
viðlandnámið
landnámiðogoghverju
hverjulandnámsmenn
landnámsmenn
sóttust
sóttusteftir,
eftir,þ.e.a.s.
þ.e.a.s.hvort
hvortþeir
þeirhafi
hafieinvörðungu
einvörðungumiðað
miðaðvið
viðgróðurfar
gróðurfarogogstaðhætti
staðhættieða
eða

9 9
Sbr.
Sbr.Þórhallur
ÞórhallurVilmundarson,
Vilmundarson,1982:
1982:„-„-stad.
stad.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.
16.
16.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.s.s.578-584.
578-584.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.greinar
greinarÞórhalls
ÞórhallsVilmundarsonar
Vilmundarsonarí íGrímni.
Grímni.Riti
Ritium
um
nafnfræði.
nafnfræði.1-3.
1-3.b.b.(1980-1996).
(1980-1996).
1010
Sbr.
Sbr.Kristján
KristjánEldjárn,
Eldjárn,1974:
1974:„Fornþjóð
„Fornþjóðogogminjar.“
minjar.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.115.
115.Jakob
Jakob
Benediktsson,
Benediktsson,1974:
1974:„Landnám
„Landnámogogupphaf
upphafallsherjarríkis.“
allsherjarríkis.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.165.
165.
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205
205
189
205
hvort
hvortönnur
önnuratriði
atriðiskiptu
skiptueinnig
einnigmáli,
máli,svo
svosem
semheppileg
heppilegkennileiti,
kennileiti,samgönguleiðir,
samgönguleiðir,
völd
völdogogáhrif
áhrifo.s.frv.
o.s.frv.Óvissa
Óvissaum
umaðferðir
aðferðirvið
viðlandnám
landnámererofofmikil
mikiltiltilþess
þessaðaðhægt
hægtséséaðað
fullyrða
fullyrðaum
umstærð
stærðlandnáma
landnámaá áþeim
þeimgrundvelli.
grundvelli.
3.2.
3.2. Hefð
Hefð
Hugtakið
Hugtakiðhefð
hefðererhvorki
hvorkiaðaðfinna
finnaí Grágás
í GrágásnénéJónsbók.
Jónsbók.Í ÍJónsbók
Jónsbókmá
máþóþósjá
sjáþess
þessmerki
merki
aðað afnot
afnot manna
manna afaf tilteknum
tilteknum fasteignatengdum
fasteignatengdum hlunnindum
hlunnindum hafi
hafi þótt
þótt benda
benda tiltil
ákveðinna
ákveðinnaréttinda.
réttinda.Í Í26.
26.kapítula
kapítulalandsleigubálks
landsleigubálksstendur
stendurm.a.:
m.a.:„Nú
„Núhefir
hefirmaður
maðurskóg,
skóg,
eng
engeða
eðahaga,
haga,reka
rekaeða
eðaaðrar
aðrarlandsnytjar
landsnytjar.xx.
.xx.[þ.e.
[þ.e.20]
20]vetr
vetreða
eðalengr
lengr,
,þáþáá ásásá
1111
ererhaft
hafthefir,
hefir,nema
nemahinn
hinnhafi
hafi
vitni
vitnitil,
til,atathann
hanná,á,efefhann
hannskal
skalúræntr
úræntrvera.“
vera.“
Enda
Endaþótt
þótthugtakið
hugtakiðkomi
komiekki
ekkifyrir
fyrirí ílögbókunum
lögbókunumvirðist
virðistsem
semmönnum
mönnumhafi
hafi
snemma
snemmaverið
veriðþað
þaðkunnugt.
kunnugt.Undir
Undirlok
lok12.
12.aldar
aldardeildu
deilduleikmenn
leikmennogogÞorlákur
Þorlákurbiskup
biskup
Þórhallsson
Þórhallssonum
umyfirráð
yfirráðkirkjueigna
kirkjueigna(staðamál
(staðamálfyrri).
fyrri).Bændur
Bændurkröfðust
kröfðustforræðis
forræðisyfir
yfir
kirkjueignum
kirkjueignumí íkrafti
krafti„landsskapar
„landsskaparokokfornrar
fornrarhefðar“
hefðar“enenbiskupinn
biskupinnkvað
kvaðforna
fornahefð
hefð
1212
Þessifrásögn
frásögngetur
geturekki
ekkiein
einogogóstudd
óstuddtalist
talist
ekki
ekkivega
vegaþyngra
þyngraenenlög
lögkirkjunnar
kirkjunnar . .Þessi
heimild
heimildum
umhefð
hefðí ílagalegum
lagalegumskilningi.
skilningi.Allt
Allteins
einsererlíklegt
líklegtaðaðorðið
orðiðséséhér
hérnotað
notaðum
um
eitthvað
eitthvaðsem
semhaldist
haldisthafi
hafiórofa
órofaum
umótiltekinn
ótiltekinntíma
tíma(sbr.
(sbr.orðasambandið
orðasambandið„í„íhefð
hefðogog
haldi“).
haldi“).
Sumir
Sumirfræðimenn
fræðimennhafa
hafagetið
getiðsér
sérþess
þesstiltilaðaðhefð
hefðsésékomin
komininn
inní ínorræn
norrænlög
lögúrúr
kanónískum
kanónískumrétti.
rétti.Í Íþví
þvísambandi
sambandiererbent
bentá áaðaðorðasamböndin
orðasamböndin„…sem
„…semaðaðfornu
fornuhefir
hefir
verið“
verið“ogog„frá
„fráarilds
arildstíð“
tíð“gætu
gætuverið
veriðþýðingar
þýðingará álatneska
latneskahugtakinu
hugtakinu„praescriptio
„praescriptio
1313
immemorialis“.
immemorialis“.
Kaldangursrecess
Kaldangursrecess(Koldinghúsrecess)
(Koldinghúsrecess)frá
frá13.
13.desember
desember1558
1558var
varlögleiddur
lögleiddur
með
meðkonungsbréfi
konungsbréfi20.
20.mars
mars1563.
1563.Í Íkonungsbréfi
konungsbréfiþessu
þessusegir
segiraðaðrecessinn
recessinn„skuli
„skuli
einnig
einnigganga
gangafyrir
fyrirlög
lögum
umþau
þauefni,
efni,„sem
„semíslensk
íslensklög
lögþar
þarum
umekki
ekkiáhræra
áhræranénéforklára“.“
forklára“.“
Í Írecessnum,
recessnum,50.
50.kapitula,
kapitula,segir
segirm.a.
m.a.um
um2020vetra
vetrahefð:
hefð:
Jtem
Jtemhuada
huadagodz
godzogogeigner
eignernauckur
nauckurmadur
madurhefur
hefurmed
medhaund
haundhaft
haftogoghalldit
hallditxxxx
wetur
weturoklagad
oklagadogogokiært.
okiært.þui
þuima
mahann
hannkuijdulaust
kuijdulausthallda
halldaogogskal
skalþad
þadecki
ecki
wndan
wndanhonum
honumganga
ganganema
nemasuo
suofinnist
finnistogogbijuijsist
bijuijsistþad
þadsie
siej jpanta
pantasett
settedur
edur
1414
lient.
lient.

Jón
JónÞorkelsson
Þorkelssonþjóðskjalavörður
þjóðskjalavörðurathugaði
athugaðiá ásínum
sínumtíma
tímahvar
hvarvitnað
vitnaðværi
væritiltil
Kaldangursrecess
Kaldangursrecessí ídómum
dómumogogskjölum.
skjölum.Nefndi
Nefndihann
hannaðaðí íalþingisdómi
alþingisdómi30.
30.júní
júní1581,
1581,
um
umBjarneyjartolla,
Bjarneyjartolla,ogogí ídómi
dómiErlends
Erlendssýslumanns
sýslumannsMagnússonar
Magnússonar9.9.apríl
apríl1594,
1594,um
um

1111

Jónsbók.
Jónsbók.Kong
KongMagnus
MagnusHakonssons
Hakonssonslovbog
lovbogfor
forIsland
Islandvedtaget
vedtagetpaa
paaAltinget
Altinget1281
1281ogogréttarboetr
réttarboetrdede
for
forIsland
Islandgivne
givneretterbøder
retterbøderafaf1294,
1294,1305
1305ogog1314.
1314.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1904.
1904.S.S.156.
156.
1212
Sbr.
Sbr.Biskupa
Biskupasögur.
sögur.1.1.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1858.
1858.S.S.281
281(Oddaverja
(Oddaverjaþáttur,
þáttur,ritaður
ritaðurí byrjun
í byrjun13.
13.aldar).
aldar).
1313
Wallén,
Wallén,Per-Edwin,
Per-Edwin,1981:
1981:„Hævd.
„Hævd.Sverige.“
Sverige.“Kulturhistorisk
Kulturhistorisklexikon
lexikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.b.b.
Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn(2.(2.útg.).
útg.).D.D.285.
285.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Hævd.
„Hævd.Island.“
Island.“Sama
Samarit,rit,d.d.287-288.
287-288.
1414
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.13.
13.b.b.Reykjavík
Reykjavík1933-1939.
1933-1939.S.S.355.
355.Sbr.
Sbr.Alþingisbækur
AlþingisbækurÍslands.
Íslands.1.1.b.b.
Reykjavík
Reykjavík1912-1914.
1912-1914.S.S.425-426.
425-426.Alþingisbækur
AlþingisbækurÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Reykjavík
Reykjavík1917-1918.
1917-1918.S.S.33-35.
33-35.
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206
206

190
206

1515
Kleifarblá,
Kleifarblá,sésévitnað
vitnaðí í50.
50.kapitula
kapitulaí írecessinum.
recessinum.
Af
Afrannsókn
rannsóknJóns
Jónsverður
verðurekki
ekkiséð
séð
aðaðrecess
recessþessi
þessihafi
hafihaft
haftþýðingu
þýðinguutan
utanþessa.
þessa.
Rétt
Réttereraðaðtaka
takafram
framaðaðKaldangursrecess
Kaldangursrecessereraðaðengu
engugetið
getiðí íþeim
þeimumræðum
umræðum
sem
semfram
framfóru
fóruum
ummiðja
miðja19.
19.öld
öldum
umsetningu
setninguhefðarlaga.
hefðarlaga.
Af
Afathugun
athuguná ádómum
dómumí íÍslensku
Íslenskufornbréfasafni
fornbréfasafniogogAlþingisbókum
AlþingisbókumÍslendinga
Íslendinga
verður
verðurekki
ekkidregin
dreginönnur
önnurogogvíðtækari
víðtækariályktun
ályktunenensú,
sú,aðaðsásásem
semhafði
hafðihaft
haftumráð
umráð
eignar
eignarum
umárabil
árabilværi
værilíklegur
líklegureigandi
eigandihennar
hennarnema
nemaannað
annaðkæmi
kæmifram
framí ídómum
dómumeða
eða
skjölum,
skjölum,svo
svosem
semoft
ofterergerður
gerðurfyrirvari
fyrirvarium.
um.ErErsásáfyrirvari
fyrirvarieinnig
einnigí samræmi
í samræmivið
viðfyrrfyrrnefnt
nefntákvæði
ákvæðiJónsbókar.
Jónsbókar.
Í ÍDönsku
Dönskulögum
lögumKristjáns
KristjánsV.V.frá
frá1683
1683voru
voruákvæði
ákvæðium
um hefð
hefðogogfleira.
fleira.
Samsvarandi
Samsvarandiákvæði
ákvæðivoru
voruí íNorsku
Norskulögum
lögumfrá
frá1687
1687ogogsegir
segirþar
þarm.a.
m.a.svo
svoí í5.5.bók,
bók,5.5.
kapitula,
kapitula,3.3.gr:
gr:

Hvis
Hvisandet
andetGods
GodsogogEjendom
Ejendomnogen
nogenhaver
haverhaft
hafti Haand
i HaandogogHævd
Hævdi ityve
tyveAar
Aar
ulast
ulastogogukært
ukærttiltilTinge,
Tinge,det
detbeholder
beholderhand
handuden
udenanden
andenAdkomst
Adkomstatatfremvise,
fremvise,
angerløst
angerløstogoguafvundet,
uafvundet,med
medmindre
mindredet
detbevisis,
bevisis,atathand
handhafde
hafdedet,
det,enten
ententiltil
Pant,
Pant,eller
elleri Forlæning,
i Forlæning,eller
elleri Forsvar.
i Forsvar.

Ákvæði
Ákvæðiþessi
þessivoru
vorualdrei
aldreibirt
birthér
hérá álandi
landienenmörg
mörgdæmi
dæmieru
eruþess
þessaðaðYfirréttur
Yfirréttur
ogogLandsyfirréttur
Landsyfirrétturbeittu
beittuþessum
þessumlögum,
lögum,sbr.
sbr.t.d.
t.d.dóm
dómfrá
frá5.5.maí
maí1830
1830þar
þarsem
semvitnað
vitnað
1616
ereránánnokkurs
nokkursfyrirvara
fyrirvaratiltilNorsku
Norskulaga
laga5-5-3.
5-5-3.
ÞáÞávar
varí íerindisbréfi
erindisbréfifyrir
fyrirbiskupana
biskupanaá áÍslandi
Íslandifrá
frá1.1.júlí
júlí1746
1746ákvæði
ákvæðií í16.
16.gr.
gr.
þar
þarsem
semgert
gertvar
varráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðá á100
100árum
árummætti
mættihefða
hefðaeignir
eignirogogréttindi,
réttindi,sem
semverið
verið
1717
hefðu
hefðukirkjueign.
kirkjueign.
Vorið
Vorið 1836
1836 lagði
lagði Bjarni
Bjarni Thorsteinson
Thorsteinson amtmaður
amtmaður tiltil við
við kansellíið
kansellíið í í
Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfnaðað26.
26.kapituli
kapitulilandsleigubálks
landsleigubálksJónsbókar
Jónsbókaryrði
yrðinuminn
numinnúrúrgildi
gildiogog
tekin
tekinupp
uppákvæði
ákvæðiDönsku
Dönskulaga
lagaum
umhefð.
hefð.Fram
Framkom
komaðaðóljóst
óljóstþætti
þættihvort
hvortreglan
reglaní Jónsí Jónsbók
bóktæki
tækieinungis
einungistiltilhlunninda
hlunnindaeða
eðaeinnig
einnigtiltilfasteigna.
fasteigna.Kansellíið
Kansellíiðbar
barmálið
máliðundir
undir
Landsyfirrétt
Landsyfirréttogogsíðan
síðanembættismannanefndina
embættismannanefndinasem
semskipuð
skipuðvar
var22.
22.ágúst
ágúst1838.
1838.Við
Við
athugun
athugunlögfróðra
lögfróðramanna
mannakom
komí íljós
ljósaðaðíslenskir
íslenskirdómstólar
dómstólará á17.
17.ogog18.
18.öld
öldogogfram
framá á
þáþá19.
19.höfðu
höfðuí ílangflestum
langflestumtilvikum
tilvikumtekið
tekiðmið
miðafafDönsku
DönskuogogNorsku
Norskulögum
lögumí íþeim
þeim
málum
málumsem
semsnertu
snertuhefð.
hefð.Flestir
Flestirnefndarmanna
nefndarmannavoru
voruþeirrar
þeirrarskoðunar
skoðunaraðaðrétt
réttværi
væriaðað
1818
innleiða
innleiðahér
hérdönsk
dönskhefðarlög.
hefðarlög.
Árið
Árið1845
1845var
varlagt
lagtfyrir
fyrirráðgjafaþingið
ráðgjafaþingiðfrumvarp
frumvarpkansellísins
kansellísinstiltiltilskipunar
tilskipunarum
um
hefð
hefðogogfyrningu.
fyrningu.Var
Varþar
þargert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðákvæði
ákvæðiDönsku
Dönskulaga
lagaum
umhefð
hefðogogfyrningu
fyrningu
yrðu
yrðulögleidd
lögleiddhér
hérá álandi.
landi.

1515

Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.13.,
13.,s.s.351.
351.
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum
málum1802-1873.
1802-1873.3.3.b.b.Reykjavík
Reykjavík192519251931.
1931.S.S.360-374.
360-374.
1717
Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.2.2.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1853.
1853.S.S.653.
653.
1818
Tíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendinga.
Íslendinga.Fyrsta
Fyrstaþing
þing1.1.júlí
júlítiltil5 5augúst
augúst1845.
1845.Reykjavík
Reykjavík1845.
1845.S.S.2-12.
2-12.
1616
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207
207
191
207
Í Íumræðum
umræðumá áráðgjafaþinginu
ráðgjafaþinginukom
komfram
framaðaðalgengt
algengtvar
varaðaðfarið
fariðværi
væriaðað
ákvæðum
ákvæðumDönsku
DönskuogogNorsku
Norskulaga
lagaum
umhefð
hefðenda
endaþótt
þóttþau
þauákvæði
ákvæðihefðu
hefðuekki
ekkiverið
verið
lögleidd
lögleiddhér.
hér.Skiptar
Skiptarskoðanir
skoðanirvoru
voruum
umþetta
þettafrumvarp.
frumvarp.Þeir
Þeirsem
semvoru
voruþví
þvífylgjandi
fylgjandi
töldu
tölduaðaðhefðarlög
hefðarlöggætu
gætuverndað
verndaðeignarréttinn
eignarréttinnogogleyst
leystúrúrþeirri
þeirriréttaróvissu
réttaróvissusem
semríkt
ríkt
hefði.
hefði.Þeir
Þeirsem
semandvígir
andvígirvoru
vorutilgreindu
tilgreinduýmis
ýmisrök
rökgegn
gegnfrumvarpinu.
frumvarpinu.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiværu
væru
eignir
eignirogogítök
ítökoft
oftlangt
langthvert
hvertfrá
fráöðru
öðruogogfrá
fráeigendum
eigendumogogþess
þessvegna
vegnaværi
værierfitt
erfittfyrir
fyrir
þáþáaðaðverja
verjarétt
réttsinn
sinngagnvart
gagnvartþeim
þeimsem
semvildu
vildusölsa
sölsaundir
undirsig
sigeignir
eignirþeirra
þeirraí ískjóli
skjóli
hefðarlaga.
hefðarlaga.Að
Aðauki
aukivísaði
vísaðifrumvarpið
frumvarpiðalmennt
almennttiltildanskra
danskralagareglna
lagareglnaum
umhefð
hefðánánþess
þess
aðaðljóst
ljóstværi
værihver
hverákvæði
ákvæðilögleiða
lögleiðaætti
ættihér.
hér.EfEfhin
hindanska
danskahefð
hefðfengi
fengilagagildi
lagagildihér
hérá á
landi
landigegn
gegnvilja
viljaþjóðarinnar
þjóðarinnarþáþáværi
væriþað
þaðband
bandá ákomið
komiðsem
semekki
ekkiyrði
yrðiseinna
seinnaleyst.
leyst.
Einnig
Einnigvar
varbent
bentá áaðaðákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarhefði
hefðiekki
ekkivaldið
valdiðneinum
neinumágreiningi
ágreiningieða
eða
misskilningi
misskilningifyrr
fyrrenená ásíðustu
síðustutímum
tímumþegar
þegaríslenskir
íslenskirlögfræðingar
lögfræðingarhefðu
hefðufarið
fariðaðaðmeta
meta
íslensk
íslensklög
lögminna
minnaenenhin
hindönsku.
dönsku.Loks
Lokstóku
tókuþeir
þeirfram
framaðaðbúast
búastmætti
mættivið
viðmálaferlum
málaferlum
sem
semekki
ekkiyrði
yrðiséð
séðfyrir
fyrirendann
endanná áogogmyndu
mynduvalda
valdaærnum
ærnumkostnaði
kostnaðiefeffrumvarpið
frumvarpiðyrði
yrði
samþykkt.
samþykkt.Lyktir
Lyktirmálsins
málsinsurðu
urðuþær
þæraðaðfrumvarpið
frumvarpiðvar
varfellt
felltmeð
með1616atkvæðum
atkvæðumgegn
gegn8 8
1919
ogogengin
engintilskipun
tilskipunsett.
sett.
Þrátt
Þráttfyrir
fyriraðaðLandsyfirréttur
Landsyfirrétturhefði
hefðium
umárabil
árabildæmt
dæmteftir
eftirDönsku
DönskuogogNorsku
Norsku
lögum
lögumfór
fóraðaðbera
beraá áefasemdum
efasemdumum
umgildi
gildiþeirra
þeirraererleið
leiðá á19.
19.öld.
öld.Loks
Loksvar
varkveðið
kveðiðá áum
um
það
þaðí ídómi
dómi19.
19.desember
desember1887
1887aðaðenda
endaþótt
þótt„eignar-hald
„eignar-haldá áfasteign
fasteign(possessio)“
(possessio)“hafi
hafi
2020
Í Ídómi
dómi
varað
varaðóátalið
óátaliðí í30-40
30-40ár,ár,veitti
veittiþað
þaðeigi
eigieignarheimild
eignarheimildeftir
eftiríslenskum
íslenskumlögum.
lögum.
Landsyfirréttar
Landsyfirréttarfrá
frá12.
12.október
október1896
1896var
varupprekstrarfélagi
upprekstrarfélagifjögurra
fjögurrahreppa
hreppaí Mýrasýslu
í Mýrasýslu
hins
hinsvegar
vegardæmdur
dæmdurbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturaðaðlandsvæðinu
landsvæðinuHellistungum
Hellistungumá ágrundvelli
grundvelli
2121
uppreksturs
uppreksturs„um
„umómuna
ómunatíð“
tíð“ogogmeð
meðskírskotan
skírskotantiltilJónsbókar,
Jónsbókar,26.
26.kap.
kap.llb.
llb.i.f.
i.f.
Samkvæmt
Samkvæmtframansögðu
framansögðuvoru
voruréttarreglur
réttarreglurum
umhefð
hefðyfir
yfirfasteignum
fasteignumóljósar
óljósarogog
lagaframkvæmd
lagaframkvæmdmisvísandi
misvísandiallt
allttiltilloka
loka19.
19.aldar.
aldar.Með
Meðsetningu
setninguhefðarlaga,
hefðarlaga,nr.
nr.
46/1905,
46/1905,fengust
fengustloks
loksskýrar
skýrarreglur
reglurá áþessu
þessusviði.
sviði.Felld
Felldvoru
voruúrúrgildi
gildiþau
þauákvæði
ákvæðihér
hér
aðaðlútandi
lútandisem
semlöggjafinn
löggjafinntaldi
taldigildandi
gildandirétt,
rétt,þ.e.
þ.e.ákvæði
ákvæði26.
26.kapítula
kapítulalandsleigubálks
landsleigubálks
Jónsbókar
Jónsbókarsem
semogog16.
16.gr.
gr.í íerindisbréfi
erindisbréfitiltilbiskupa
biskupafrá
frá1.1.júlí
júlí1746.
1746.Fleiri
Fleiriatriði
atriðitengd
tengd
lögtöku
lögtökuhefðarlaga
hefðarlagaskipta
skiptaogogverulegu
verulegumáli
málií íþessu
þessusambandi.
sambandi.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
með
frumvarpi
frumvarpitiltilhefðarlaga
hefðarlagasegir
segirsvo:
svo:
Þar
Þarsem
semnúnúhefur
hefurfundizt
fundiztástæða
ástæðatiltilaðaðleggja
leggjafyrir
fyriralþingi
alþingifrumvarp
frumvarptiltillaga
laga
um
umhefð,
hefð,þáþábyggist
byggistþetta
þettaekki
ekkiaðaðeins
einsá áþví,
því,aðaðeins
einsogoghefð
hefðerertiltilí ílögum
lögum
allra
allra siðaðra
siðaðra þjóða
þjóða ogog hefur
hefur verið
verið álitin
álitin nauðsynleg
nauðsynleg tiltil aðað tryggja
tryggja
viðskiptalífið,
viðskiptalífið,eins
einsmuni
munivera
veraþörf
þörfá áþessu
þessurjettartæki
rjettartækihjer
hjerá álandi,
landi,heldur
heldur
miklu
miklu fremur
fremur á á því,
því, aðað svo
svo aðað segja
segja árlega
árlega eykst
eykst þörfin
þörfin á á því
því fyrir
fyrir
landbúnaðinn
landbúnaðinnaðaðhafa
hafagreið
greiðogoggóð
góðlántökuskilyrði,
lántökuskilyrði,eneneitt
eittaðalskilyrði
aðalskilyrðifyrir
fyrir
1919

Tíðindi
TíðindifráfráAlþíngi…1845,
Alþíngi…1845,s.s.466.
466.
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum.
málum.3.3.b.b.(1886-1889)
(1886-1889)Reykjavík
Reykjavík1890.
1890.
S.S.236-241.
236-241.
2121
Landsyfirrjettardómar
Landsyfirrjettardómarogoghæstarjettardómar
hæstarjettardómarí íslenzkum
í íslenzkummálum.
málum.5.5.b.b.(1895-1898)
(1895-1898)Reykjavík
Reykjavík1901.
1901.
S.S.327-330.
327-330.
2020
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208
208

192
208
því
þvíer,er,aðaðeigendur
eigendurjarðanna
jarðannahafi
hafiformlega
formlegaeignarheimild
eignarheimildfyrir
fyrirjörðum
jörðumsínum.
sínum.
Nú
Núererþað
þaðvitanlegt,
vitanlegt,aðaðhjer
hjerá álandi
landihafa
hafamenn
mennverið
veriðmjög
mjögskeytingarlausir
skeytingarlausir
með
meðaðaðláta
látaþinglýsa
þinglýsaeignarheimildum
eignarheimildumsínum.
sínum.Hefur
Hefurlöggjafinn
löggjafinnfundið
fundiðþað
það
vel,
vel,aðaðþetta
þettavar
varóheppilegt
óheppilegtfyrir
fyrirviðskiptalífið,
viðskiptalífið,ogogsjest
sjestþað
þaðmeðal
meðalannars
annarsafaf
því,
því,aðaðmeð
meðlögum
lögum15.
15.febr.
febr.1895
1895var
varfasteignarsölugjaldið
fasteignarsölugjaldiðafnumið,
afnumið,tiltilþess
þess
aðaðfáfámenn
mennþví
þvíheldur
heldurtiltilaðaðláta
látaþinglýsa
þinglýsaeignarheimildum
eignarheimildumsínum.
sínum.……
Auk
Aukframangreindra
framangreindraástæðna
ástæðnafyrir
fyrirþví
þvíaðaðlögleiða
lögleiðahefð
hefðhjer
hjerá álandi,
landi,skal
skalþað
það
einnig
einnigtekið
tekiðfram,
fram,aðaðmeð
meðþví
þvíaðaðnúnúmun
munvíðast
víðastvera
verabúið
búiðaðaðþinglýsa
þinglýsalandalandamerkjum
merkjumfyrir
fyrirjörðum
jörðumsamkv.
samkv.landamerkjalögum
landamerkjalögum17.
17.marz
marz1882,
1882,þáþáererþar
þar
viss
vissgrundvöllur
grundvöllurá áaðaðbyggja
byggjaum
umeignarhaldið
eignarhaldiðmilli
millijarðanna
jarðannainnbyrðis,
innbyrðis,ogog
virðast
virðastþví
þvíaðaðmiklu
mikluleyti
leytiburtfallnar
burtfallnarástæður
ástæðurþær,
þær,erermenn
mennhöfðu
höfðuá ámóti
móti
2222
hefðinni
hefðinni1845...
1845...

Af
Afþessu
þessumá
máráða
ráðaaðaðsetning
setninglaga
lagaum
umhefð
hefð1905
1905hafi
hafiverið
veriðþáttur
þátturí íviðleitni
viðleitni
löggjafans
löggjafansí lok
í lok19.
19.aldar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrar20.
20.aðaðskapa
skapatraustan
traustangrundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,
veðsetningu
veðsetninguogogskattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
annarrafasteigna,
fasteigna,sjá
sjáeinnig
einnigí íköflum
köflum5.2.
5.2.ogog
5.5.
5.5.Þess
Þessererjafnframt
jafnframtaðaðgeta
getaaðaðeitt
eittmeginhlutverk
meginhlutverkhefðar
hefðarereraðaðstyðja
styðjavið
viðogogauka
auka
2323
réttarvernd
réttarverndeignarréttinda
eignarréttindasem
semeru
erulögmæt
lögmæteinnig
einnigafaföðrum
öðrumástæðum.
ástæðum.
Samkvæmt
Samkvæmt1.1.gr.
gr.hefðarlaga
hefðarlagamá
mávinna
vinnahefð
hefðá áhverjum
hverjumhlut,
hlut,jafnt
jafntfasteign
fasteignsem
sem
lausafé,
lausafé,erergetur
geturverið
veriðeign
eigneinstakra
einstakramanna,
manna,ánántillits
tillitstiltilþess,
þess,hvort
hvorthann
hannvar
varáður
áður
einstaks
einstaksmanns
mannseign
eigneða
eðaopinber
opinbereign.
eign.Niðurlag
Niðurlagákvæðisins
ákvæðisinsverður
verðurekki
ekkiskilið
skiliðsvo
svoaðað
hefð
hefðverði
verðiekki
ekkiunnin
unniná áverðmætum
verðmætumsem
semekki
ekkieru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.Þvert
Þvertá ámóti
móti
verður
verðuraðaðlíta
lítasvo
svoá áaðaðþar
þarsem
semhægt
hægtereraðaðhefða
hefðaeign
eigneinstaklings
einstaklingseða
eðahins
hinsopinbera
opinberasésé
2424
því
þvífremur
fremurhægt
hægtaðaðhefða
hefðafasteignaréttindi
fasteignaréttindisem
semekki
ekkieru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.
Meginskilyrðið
Meginskilyrðiðfyrir
fyrirhefð
hefðá áfasteign
fasteignerer2020ára
áraóslitið
óslitiðeignarhald
eignarhaldsem
semfullnægir
fullnægir
tilteknum
tilteknumhuglægum
huglægumogoghlutlægum
hlutlægumskilyrðum,
skilyrðum,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.laganna.
laganna.
Ótvírætt
Ótvírættereraðaðvirk
virkyfirráð
yfirráðogogbein
beinhagnýting
hagnýtingánánlöggernings
löggerningseru
eruveigamiklir
veigamiklir
þættir
þættirvið
viðmat
matá áeignarhaldi
eignarhaldisamkvæmt
samkvæmthefðarlögum.
hefðarlögum.Jafnframt
Jafnframthafa
hafaráðstafanir
ráðstafaniraðað
lögum,
lögum,t.d.
t.d.afsal
afsaleignar,
eignar,veðsetning,
veðsetning,stofnun
stofnunítaks
ítaksogogveiting
veitingleyfa
leyfatiltilhagnýtingar
hagnýtingar
eignar,
eignar,verið
veriðtaldar
taldarveigamikil
veigamikilvísbending
vísbendingum
umeignarhald.
eignarhald.ÞáÞágetur
geturviðhorf
viðhorfhefðanda
hefðanda
ogogannarra
annarraaðila
aðilahaft
haftþýðingu
þýðinguí íþessu
þessusambandi,
sambandi,auk
aukannarra
annarraatriða
atriðasem
semminna
minnamáli
máli
skipta.
skipta.
Í ÍHæstarétti
Hæstaréttihafa
hafagengið
gengiðnokkrir
nokkrirdómar
dómarþar
þarsem
semreynt
reynthefur
hefurá áhvort
hvortaðilar
aðilarhafi
hafi
hefðað
hefðaðbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttaðaðafréttum
afréttumeða
eðaöðrum
öðrumsvæðum
svæðumutan
utanlandamerkja
landamerkjajarða.
jarða.Ber
Ber
hér
héraðaðnefna
nefnaHH1955
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómurfyrri),
fyrri),HH1981
19811584
1584(Landmanna(Landmannaafréttardómur
afréttardómursíðari),
síðari),HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
19971183
1183(Eyvindarstaða(Eyvindarstaðaheiði).
heiði).Í Íöllum
öllumtilvikum
tilvikumvar
vareignarhefð
eignarhefðtalin
talinósönnuð
ósönnuðenenekki
ekkiörlar
örlará áráðagerð
ráðagerðum
umaðað
eigendalaus
eigendalaussvæði
svæðiverði
verðiekki
ekkihefðuð.
hefðuð.Af
Afþessum
þessumdómum
dómumererljóst
ljóstaðaðhefðbundin
hefðbundin
2222

Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1905.
1905.A.A.Þingskjöl.
Þingskjöl.Reykjavík
Reykjavík1905.
1905.S.S.148,
148,sbr.
sbr.s.s.426-428.
426-428.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1905,
1905,A,A,s.s.140.
140.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-1983:
1982-1983:Eignarréttur
EignarrétturII,II,s.s.156,
156,159.
159.
2424
Sbr.
Sbr.Gaukur
GaukurJörundsson:
Jörundsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogalmenninga“
almenninga“(óbirt
(óbirtfjölrit),
fjölrit),s.s.14-15.
14-15.
2323
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209
193
afréttarnot,
afréttarnot,þ.e.a.s.
þ.e.a.s.sumarbeit
sumarbeitogoge.t.v.
e.t.v.önnur
önnurtakmörkuð
takmörkuðnotkun,
notkun,eru
eruekki
ekkinægjanleg
nægjanleg
ein
einsér.
sér.Jafnframt
Jafnframtvirðast
virðastráðstafanir
ráðstafaniraðaðlögum,
lögum,svo
svosem
semsala
salatiltekinna
tiltekinnaréttinda,
réttinda,ekki
ekki
hafa
hafaþýðingu
þýðinguvið
viðþetta
þettamat.
mat.Samt
Samtsem
semáður
áðurverður
verðurafafþessum
þessumdómum
dómumráðið
ráðiðaðaðekki
ekkisésé
útilokað
útilokaðaðaðhefða
hefðaeignarrétt
eignarréttaðaðslíku
slíkulandsvæði.
landsvæði.Skilyrði
Skilyrðitiltilþess
þesseru
eruhins
hinsvegar
vegarþröng.
þröng.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhverjar
hverjarséu
séukröfur
kröfurdómstóla
dómstólatiltileignarhefðar
eignarhefðarþegar
þegarum
umerer
aðaðræða
ræðaland
landsem
semliggur
liggurinnan
innanmerkja
merkjajarðar.
jarðar.Í ÍHH1997
19972792
2792(Laugavellir)
(Laugavellir)var
vareignareignarhefð
hefðviðurkennd,
viðurkennd,enda
endaþótt
þóttnot
nothefðanda,
hefðanda,sem
semjafnframt
jafnframtstuddi
studdirétt
réttsinn
sinnvið
viðkaupkaupsamning,
samning,hefðu
hefðuverið
veriðsambærileg
sambærilegafréttarnotum,
afréttarnotum,þ.e.
þ.e.beit
beitogogeftir
eftiratvikum
atvikumönnur
önnur
þrengri
þrengrinýting.
nýting.Í ÍHH1939
19392828(Einarsnes)
(Einarsnes)taldist
taldisteignarhefð
eignarhefðeinnig
einnigfullnuð,
fullnuð,enda
endaþótt
þótt
eignarheimild
eignarheimildværi
værisögð
sögðglötuð
glötuðogogekki
ekkiannar
annargrundvöllur
grundvöllurfyrir
fyrirhendi
hendienentakmörkuð
takmörkuð
not.
not.
ÞáÞáererogogljóst
ljóstaðaðnytjar
nytjarafafþessu
þessutagi
tagihafa
hafaekki
ekkinægt
nægttiltilaðaðvinna
vinnaeignarhefð
eignarhefð
með
með útrýmandi
útrýmandi hætti
hætti innan
innan marka
marka jarðar
jarðar svo
svo sem
sem þau
þau hafa
hafa verið
verið afmörkuð
afmörkuð í í
landamerkjabréfi
landamerkjabréfihennar,
hennar,sbr.
sbr.HH1991
19911444
1444(Skógar
(SkógarogogBrúsholt)
Brúsholt)ogogHH1995
19952120
2120
(Nefsholt
(NefsholtogogGata).
Gata).
Það
Þaðereráður
áðurrakið
rakiðaðaðskýrum
skýrumréttarreglum
réttarreglumum
umhefð
hefðvar
varekki
ekkitiltilaðaðdreifa
dreifafyrir
fyrir
setningu
setninguhefðarlaga
hefðarlaganr.
nr.46/1905.
46/1905.Í Í12.
12.gr.
gr.laganna
lagannakom
komfram
framaðaðtelja
teljamætti
mættieignarhald
eignarhald
hefðanda
hefðandafyrir
fyrirgildistöku
gildistökulaganna
lagannatiltilhefðartíma,
hefðartíma,þóþóþannig
þannigaðaðengin
enginhefð
hefðteldist
teldist
fullnuð
fullnuðfyrr
fyrrenení íárslok
árslok1910.
1910.Ljóst
Ljóstereraðaðmeð
meðþessu
þessuvar
varákveðið
ákveðiðaðaðhefðarlög
hefðarlöggiltu
giltu
afturvirkt
afturvirktenenákvæðið
ákvæðiðtók
tókþóþóaðeins
aðeinstiltilhefðarhalds
hefðarhaldssem
semfyrir
fyrirhendi
hendivar
varvið
viðgildistöku
gildistöku
laganna.
laganna.
Um
Umþýðingu
þýðinguvenjuréttar
venjuréttarererþað
þaðaðaðsegja
segjaaðaðafnot
afnotlands
landssem
semekki
ekkiuppfylla
uppfylla
skilyrði
skilyrðihefðarlaga
hefðarlagatiltilhefðarhalds,
hefðarhalds,geta
getaekki
ekkistofnað
stofnaðtiltileignarréttinda
eignarréttindayfir
yfirlandinu.
landinu.
Hins
Hinsvegar
vegarkann
kannviðurkennd
viðurkenndbeiting
beitingtiltekinna
tiltekinnaeignarráða,
eignarráða,sem
semstyðjast
styðjastvið
viðaðrar
aðrar
eignarheimildir,
eignarheimildir,aðaðhafa
hafaáhrif
áhrifá ámat
matá áþví
þvíhvers
hverseðlis
eðliseignarráðin
eignarráðineru,
eru,t.d.
t.d.um
um
sönnunarbyrði
sönnunarbyrðifyrir
fyrirgildi
gildieða
eðaefni
efnieignarheimildar.
eignarheimildar.Þýðing
Þýðingvenju
venjuererþví
þvísönnunarlegs
sönnunarlegs
eðlis
eðlisfremur
fremurenenaðaðþar
þargeti
getiverið
veriðum
umaðaðræða
ræðasjálfstæða
sjálfstæðaeignarheimild.
eignarheimild.
3.3.
3.3. Lög
Lög
ÞáÞáverður
verðurhugað
hugaðaðaðstofnun
stofnuneignarréttinda
eignarréttindameð
meðlögum.
lögum.Átjánda
Átjándaöldin
öldinhefur
hefurlöngum
löngum
verið
veriðtalin
talineitt
eittmesta
mestaharðindatímabil
harðindatímabilí ísögu
söguþjóðarinnar
þjóðarinnarogogfjöldi
fjöldijarða
jarðalagðist
lagðistí íeyði.
eyði.
Viðbrögð
Viðbrögð stjórnvalda
stjórnvalda voru
voru þau
þau aðað senda
senda tiltil landsins
landsins þriggja
þriggja manna
manna nefnd
nefnd
(landsnefndina
(landsnefndinafyrri)
fyrri)tiltilaðaðkynna
kynnasér
sérlandshagi
landshagiogogleggja
leggjafram
framtillögur
tillögurum
umúrbætur.
úrbætur.
Það
Þaðvar
varvið
viðþessar
þessaraðstæður
aðstæðursem
semnýbýlatilskipunin
nýbýlatilskipuninum
umlandnám
landnámogogbyggingu
byggingueyðieyðijarða
jarðavar
vargefin
gefinút,út,15.
15.apríl
apríl1776.
1776.Í Íhenni
hennifólst
fólstheimild
heimildtiltilaðaðbyggja
byggjajarðir
jarðirá áóbyggðum
óbyggðum
svæðum,
svæðum,jafnvel
jafnvelinnan
innaneignarlanda.
eignarlanda.Tilgangurinn
Tilgangurinnvar
varaðaðhamla
hamlagegn
gegnfólksfækkun
fólksfækkunogog
eyðingu
eyðingujarða
jarðameð
meðþví
þvíaðaðhvetja
hvetjaungt
ungtfólk
fólktiltilaðaðstofna
stofnaheimili
heimiliogogbyggja
byggjaupp
upphin
hin
eyddu
eyddubýli.
býli.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumtilskipunarinnar
tilskipunarinnarvar
varskylt
skyltaðaðtaka
takaí ínotkun
notkun„útlendi“
„útlendi“
jarða
jarðasem
semlálánotalaust
notalaustogogátti
áttijarðeigandinn
jarðeigandinnaðaðhafa
hafaforgangsrétt
forgangsrétttiltilaðaðbyggja
byggjaþar
þarupp
upp
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194
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nýbýli.
nýbýli.EfEfhann
hanngerði
gerðiþað
þaðekki
ekkivar
varöðrum
öðrumlátið
látiðþað
þaðeftir.
eftir.ÁÁöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlandlandsvæðum,
svæðum,þ.þ.á ám.m.„afréttaralmenningum“,
„afréttaralmenningum“,höfðu
höfðuallir
allirjafnan
jafnanrétt
rétttiltilaðaðstofna
stofnanýbýli
nýbýli
samkvæmt
samkvæmttilteknum
tilteknumreglum.
reglum.Þetta
Þettagilti
giltieinnig
einnigum
umlönd
löndogogjarðir
jarðirsem
semforðum
forðumvoru
voruí í
byggð
byggðenenhöfðu
höfðuum
umlangan
langanaldur
aldurlegið
legiðí íeyði.
eyði.Var
Varþáþálitið
litiðsvo
svoá áaðaðenginn
enginngæti
gætilengur
lengur
talist
talisteigandi
eigandieða
eðaerfingi
erfingislíkra
slíkrajarða.
jarða.
Nýbýlatilskipunin
Nýbýlatilskipuninvar
varí ígildi
gildií írúm
rúmhundrað
hundraðárárenenekki
ekkiverður
verðurséð
séðaðaðhún
húnhafi
hafi
borið
boriðþann
þannárangur
árangursem
semtiltilvar
varætlast.
ætlast.Þó
Þóerertalið
taliðaðaðum
umþrjátíu
þrjátíujarðir
jarðirogoghjáleigur
hjáleigurhafi
hafi
verið
veriðbyggðar
byggðarfyrstu
fyrstutíu
tíuárin
árinsem
semtilskipunin
tilskipuninvar
varí ígildi,
gildi,flestar
flestaraðaðfrumkvæði
frumkvæðiþeirra
þeirra
sem
semtöldust
töldusteigendur
eigendurþessara
þessaraeyðijarða.
eyðijarða.Sjaldgæft
Sjaldgæftererþví
þvíaðaðstofnað
stofnaðhafi
hafiverið
veriðtiltil
2525
eignarréttinda
eignarréttindaá ágrundvelli
grundvellinýbýlatilskipunar.
nýbýlatilskipunar.
Í Í1.1.gr.
gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.
nr.15/1897,
15/1897,sem
semvið
viðtóku
tókuafafnýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninnivar
varkveðið
kveðið
á áum
umaðaðnýbýli
nýbýlimætti
mættistofna
stofnaá áeyðijörðum
eyðijörðumogogí íöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlöndum,
löndum,ererenginn
enginn
gæti
gætisannað
sannaðsína
sínaeign.
eign.Í Í2.2.gr.
gr.laganna
lagannavar
varkveðið
kveðiðsérstaklega
sérstaklegaá áum
umþað
þaðaðaðnýbýlingur
nýbýlingur
skyldi
skyldiláta
látavita
vitaum
umfyrirætlun
fyrirætlunsína
sínaefefhann
hannvildi
vildistofna
stofnanýbýli
nýbýliá áeyðijörð
eyðijörðeða
eðaí óbyggðu
í óbyggðu
landi
landiogogvar
varþáþágefinn
gefinnsex
sexmánaða
mánaðafrestur
fresturefefeinhver
einhvervildi
vildigefa
gefasig
sigfram
frammeð
með
heimildarskírteini
heimildarskírteinifyrir
fyrirlandinu.
landinu.Skilyrði
Skilyrðitiltilstofnunar
stofnunarnýbýla
nýbýlavoru
voruþannig
þannigþrengd
þrengd
verulega
verulegaogogmunu
munuþess
þessengin
enginþekkt
þekktdæmi
dæmiaðaðnýbýli
nýbýlihafi
hafiverið
veriðreist
reistá ágrundvelli
grundvelli
2626
þessara
þessaranýbýlalaga.
nýbýlalaga.
4.4. FLOKKUN
FLOKKUNLANDS
LANDS
4.1.
4.1. Almennt
Almennt
Flokkun
Flokkunlands
landsá ágrundvelli
grundvellieignarhalds
eignarhaldshefur
hefurverið
veriðmeð
meðýmsu
ýmsumóti
mótií ííslenskum
íslenskumrétti
rétti
ogoghugtakanotkun
hugtakanotkunekki
ekkialltaf
alltafsamræmd.
samræmd.Lengst
Lengstafafvar
varaðaðmeginstefnu
meginstefnutiltilgreint
greintá ámilli
milli
jarða
jarðaogogafrétta,
afrétta,auk
aukalmenninga.
almenninga.Þessi
Þessiskipting
skiptingkemur
kemurþegar
þegarfram
framí íGrágás
Grágásogogmá
má
glögglega
glögglegasjá
sjáí eftirfarandi
í eftirfarandiákvæði
ákvæðiJónsbókar:
Jónsbókar:
Svá
Sváskulu
skulualmenningar
almenningarvera
verasem
sematatfornu
fornuhafa
hafaverit,
verit,bæði
bæðihithitefra
efraokokhithitytra;
ytra;
enenefefmenn
mennskilr
skilrá,á,kallar
kallarannarr
annarrsér,
sér,annar
annarafrétt
afrétteða
eðaalmenning,
almenning,þáþáfesti
festisásá

fyrir
fyrirerersér
sérkallar
kallarokokstefni
stefniþing
þingerermenn
menneigu
eiguþví
þvímáli
máliatatskipta,
skipta,okokhafi
hafi
haft
haftupp
uppþingboð
þingboðfyrir
fyrirfimt.
fimt.2727

Hér
Hérmá
máaðaðauki
aukinefna
nefnatilskipun
tilskipunum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandi1849
1849ogogfrumvarp
frumvarptiltil
2828
nýbýlatilskipun1776
1776ogoglandamerkjalögum,
landamerkjalögum,bæði
bæði1882
1882ogog
landbúnaðarlaga
landbúnaðarlaga1878.
1878. Í Ínýbýlatilskipun
1919,
1919,erergengið
gengiðútútfrá
fráflokkun
flokkunlands
landsí jarðir
í jarðirogogafrétti
afréttienenhugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurererekki
ekki
2525

Þorkell
ÞorkellJóhannesson,
Jóhannesson,1950:
1950:Saga
SagaÍslendinga.
Íslendinga.7.7.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.254-255.
254-255.
Þorkell
ÞorkellJóhannesson,
Jóhannesson,1948:
1948:Alþingi
Alþingiogogatvinnumálin.
atvinnumálin.Landbúnaður
Landbúnaðurogogútvegsmál.
útvegsmál.Höfuðþættir.
Höfuðþættir.(Saga
(Saga
Alþingis
AlþingisIV.)
IV.)Reykjavík.
Reykjavík.S.S.70.
70.
2727
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.185
185(52.
(52.k.k.llb).
llb).Sbr.
Sbr.einnig
einnigGrágás.
Grágás.Lagasafn
Lagasafníslenska
íslenskaþjóðveldisins.
þjóðveldisins.Gunnar
Gunnar
Karlsson,
Karlsson,Kristján
KristjánSveinsson,
Sveinsson,Mörður
MörðurÁrnason
Árnasonsáu
sáuum
umútgáfuna.
útgáfuna.Reykjavík
Reykjavík1992.
1992.S.S.342,
342,369
369(46.
(46.k.,k.,
74.
74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
2828
Frumvarp
Frumvarptiltillandbúnaðarlaga
landbúnaðarlagafyrir
fyrirÍsland
Ísland(álit
(álitmeirihlutans),
meirihlutans),Reykjavík
Reykjavík1877.
1877.Frumvarp
Frumvarptiltil
landbúnaðarlaga
landbúnaðarlagafyrir
fyrirÍsland
Ísland(álit
(álitminnihlutans).
minnihlutans).Reykjavík
Reykjavík1878.
1878.Sjá
Sjáeinnig
einnig1.-2.
1.-2.gr.gr.veiðitilskipunar
veiðitilskipunar
fráfrá20.
20.júní
júní1849
1849(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.14.
14.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1868.
1868.S.S.316).
316).
2626
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211
211
195
211
notað.
notað.Þess
Þessí ístað
staðererí ínýbýlatilskipun
nýbýlatilskipuntalað
talaðum
um„afréttaralmenninga“
„afréttaralmenninga“ogogí ílandalanda2929
merkjalögum
merkjalögumum
um„aðrar
„aðraróbyggðar
óbyggðarlendur“.
lendur“. ÁÁsíðari
síðaritímum
tímumhefur
hefurþessi
þessiflokkun
flokkun
riðlast,
riðlast,nýnýhugtök
hugtökkomið
komiðfram
framogoghin
hineldri
eldriverið
veriðnotuð
notuðí fleiri
í fleirieneneinni
einnimerkingu.
merkingu.
Með
Meðþjóðlendulögunum
þjóðlendulögunumererkomið
komiðá áþeirri
þeirrinýskipan
nýskipanaðaðland
landererflokkað
flokkaðí tvennt,
í tvennt,
eignarland
eignarlandogogþjóðlendu,
þjóðlendu,sjá
sjá1.1.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998.
58/1998.Eignarland
Eignarlandererskilgreint
skilgreintsem
sem
„landsvæði
„landsvæðisem
semererháð
háðeinkaeignarrétti
einkaeignarréttiþannig
þannigaðaðeigandi
eigandilandsins
landsinsfer
fermeð
meðöll
öll
venjuleg
venjulegeignarráð
eignarráðþess
þessinnan
innanþeirra
þeirramarka
markasem
semlög
lögsegja
segjatiltilum
umá áhverjum
hverjumtíma.“
tíma.“
Þjóðlenda
Þjóðlendaererskilgreind
skilgreindsem
sem„landsvæði
„landsvæðiutan
utaneignarlanda
eignarlandaþóþóaðaðeinstaklingar
einstaklingareða
eðalöglögaðilar
aðilarkunni
kunniaðaðeiga
eigaþar
þartakmörkuð
takmörkuðeignarréttindi.“
eignarréttindi.“Hugtakið
Hugtakiðafréttur
afrétturererekki
ekkilengur
lengur
notað
notaðsem
semlýsing
lýsingá áákveðnu
ákveðnueignarformi
eignarformilands
landsogogererskilgreint
skilgreintsem
sem„landsvæði
„landsvæðiutan
utan
byggðar
byggðarsem
semaðaðstaðaldri
staðaldrihefur
hefurverið
veriðnotað
notaðtiltilsumarbeitar
sumarbeitarfyrir
fyrirbúfé.“
búfé.“Afréttur
Afrétturgetur
getur
þannig
þannigverið
veriðhvort
hvortheldur
heldurererí eignarlandi
í eignarlandieða
eðaþjóðlendu.
þjóðlendu.
Hugtökin
Hugtökinjörð,
jörð,afréttur
afrétturogogalmenningur
almenningursamkvæmt
samkvæmthinni
hinnieldri
eldriflokkun
flokkunhafa
hafa
þýðingu
þýðinguvið
viðúrlausn
úrlausnmála
málaá ágrundvelli
grundvelliþjóðlendulaga.
þjóðlendulaga.Ræðst
Ræðsthún
húnnánar
nánarafafþví
þvíhvernig
hvernig
þau
þaufalla
fallaaðaðhugtökunum
hugtökunumeignarland
eignarlandogogþjóðlenda.
þjóðlenda.Verður
Verðurnúnúhugað
hugaðaðaðjörðum,
jörðum,
afréttum
afréttumogogalmenningum
almenningumí íþessu
þessusambandi
sambandiogogeinkanlega
einkanlegalitið
litiðtiltilstofnunar,
stofnunar,nýtingar,
nýtingar,
afmörkunar
afmörkunarogoginntaks
inntaksréttinda
réttindaogogskyldna.
skyldna.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndleggur
leggurþóþóáherslu
áhersluá áaðaðsúsú
flokkun
flokkunererekki
ekkifortakslaus
fortakslausogogaðaðdæmi
dæmifinnist
finnistum
umlandsvæði
landsvæðisem
semekki
ekkiverða
verðafelld
felldí í
neinn
neinnframangreindra
framangreindraflokka,
flokka,sbr.
sbr.einnig
einnigumfjöllun
umfjölluní kafla
í kafla4.5.
4.5.
4.2.
4.2. Jörð
Jörð
Komið
Komiðhefur
hefurfram
framaðaðhelstu
helstustofnunarhættir
stofnunarhættirbeins
beinseignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi
landieru
erunám,
nám,
hefð
hefðogoglög.
lög.Samkvæmt
Samkvæmtþví
þvísem
semí íLandnámu
Landnámugreinir
greinirvoru
vorusum
sumlandnám
landnámí íöndverðu
öndverðu
mjög
mjögstór
stórenenvar
varsmám
smámsaman
samanskipt
skiptniður
niðurí ísmærri
smærrieiningar,
einingar,jarðir.
jarðir.Um
Umþetta
þettaeru
eruýmis
ýmis
dæmi,
dæmi,sbr.
sbr.t.d.
t.d.eftirfarandi
eftirfarandifrásögn
frásögnafafSkalla-Grími
Skalla-GrímiKveldúlfssyni:
Kveldúlfssyni:
Skalla-Grímr
Skalla-Grímrvar
varþar
þarum
umvetrinn,
vetrinn,sem
semhann
hannkom
komafafhafi,
hafi,okokkannaði
kannaðiþáþáallt
allt
herað.
herað.Hann
Hannnam
namland
landútan
útanfrá
fráSelalóni
Selalóniokoketetefra
efratiltilBorgarhrauns
Borgarhraunsokoksuðr
suðrallt
allt
tiltilHafnarfjalla,
Hafnarfjalla,herað
heraðallt
alltsvá
svávítt
víttsem
sem
deila
deilatiltilsjóvar.
sjóvar.…Síðan
…Síðan
skipaði
skipaðihann
hannheraðit
heraðitsínum
sínumfé,
fé,okokþar
þarnámu
námumargir
margirmenn
mennsíðan
síðanland
land
með
meðhans
hansráði.
ráði.Skalla-Grímr
Skalla-Grímrgaf
gafland
landGrími
Grímienum
enumháleyska
háleyskafyrir
fyrirsunnan
sunnanð
ð
á ámilli
milliAndakílsár
AndakílsárokokGrímsár;
Grímsár;hann
hannbjó
bjóá áHvanneyri.
Hvanneyri.Úlfr
Úlfrhét
hétson
sonhans,
hans,faðir
faðir
3030
Hrólfs
Hrólfsí Geitlandi.
í Geitlandi.

Allt
Alltfrá
frátíma
tímaGrágásar
Grágásarhafa
hafaíslensk
íslensklög
löggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðlandsvæði
landsvæðijarðar
jarðarværi
væri
3131
Þannigerermælt
mæltfyrir
fyrirum
umþað
þaðí íJónsbók
Jónsbókaðaðvið
viðsölu
sölu
afmarkað
afmarkaðmeð
meðlandamerkjum.
landamerkjum. Þannig
lands
landsskyldu
skylduaðilar
aðilar„kveða
„kveðaá áum
ummerki
merkimeð
meðsér,
sér,um
umland
landokokskóga
skógaokokengjar
engjarokokreka,
reka,

2929
Í nýbýlatilskipuninni
Í nýbýlatilskipuninnierergreint
greintá ámilli
millivíðátta
víðáttaí byggðum
í byggðumsveitum,
sveitum,eignarlanda,
eignarlanda,afréttaralmenninga
afréttaralmenningaogog
loks
lokseyðilanda
eyðilandaogogeyðijarða
eyðijarðaí byggð
í byggð(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1854.
1854.S.S.251-257).
251-257).
Sjá
Sjá1.1.gr.gr.landamerkjalaga
landamerkjalaganr.nr.5/1882
5/1882ogog41/1919.
41/1919.
3030
Landnámabók
Landnámabók1986,
1986,s.s.71,
71,sbr.
sbr.einnig
einnigs.s.139-146,
139-146,230-232.
230-232.
3131
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.342
342(46.
(46.k.k.lbþ.).
lbþ.).
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196
212

212
212

veiðar
veiðarokokafréttu
afréttuefeferu,
eru,okokallra
allra
skulu
skuluþeir
þeirgeta
getaþeira,
þeira,ererþví
þvílandi
landieigu
eiguatatfylgja,
fylgja,
þóþóatatþat
þatséséí ínnur
nnur,
,eða
eðaaðrir
aðrirmenn
menneigi
eigiþanneg
þanneg“.
“.Jafnframt
Jafnframtvar
varseljanda
seljanda
jarðar
jarðarskylt
skyltaðaðganga
gangaá ámerki
merkiinnan
innantólf
tólfmánaða,
mánaða,með
meðþeirri
þeirriundantekningu
undantekningum.a.
m.a.aðað
eigi
eigivar
var„skylt
„skyltatatganga
gangaá ámerki
merkiþar
þarerer
þau
þaueru,
eru,erer
deilaz
deilazmillum
millumheraða,
heraða,
3232
okokeigi
eigiererskylt
skyltatatganga
gangaórórbúfjárgangi
búfjárgangiá á
upp,
upp,kveða
kveðaskal
skalþar
þará ámerki“
merki“ . .Væri
Væri
uppi
uppiágreiningur
ágreiningurum
umeignarhald
eignarhaldá átilteknu
tilteknulandsvæði
landsvæðiogog„kallar
„kallarannarr
annarrsér,
sér,annarr
annarr
afrétt
afrétteða
eðaalmenning“
almenning“skyldi
skyldileysa
leysaúrúrþví
þvímáli
málieftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum.
reglum.Í Íþví
þvífólst
fólstm.a.
m.a.
aðaðsásá„er
„ersér
sérkallar
kallarþáþájrð“
jrð“þurfti
þurftiaðaðleiða
leiðafram
framvitni
vitnimáli
málisínu
sínutiltilstuðnings.
stuðnings.Svardagi
Svardagi
vitnis
vitnisskyldi
skyldivera
veraá áþessa
þessaleið:
leið:„þat
„þathefir
hefirekekheyrt,
heyrt,atatþar
þarskilr
skilrmark
marká ámeðal
meðaleignar
eignar
bónda
bóndaokokalmennings
almenningseða
eðaafréttar...
afréttar...“33
“33
Með
Meðlandamerkjalögum,
landamerkjalögum,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varþóþófyrst
fyrstkveðið
kveðiðá áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldu
landeiganda
landeigandaeða
eðaumráðamanns
umráðamannsjarðar
jarðartiltilaðaðsetja
setjaglögg
glögglandamerki
landamerkifyrir
fyrirjörð
jörðsinni,
sinni,þar
þar
sem
semþau
þauvoru
voruekki
ekkifyrir,
fyrir,halda
haldaþeim
þeimvið
viðogogskrásetja,
skrásetja,sbr.
sbr.1.-3.
1.-3.gr.
gr.Samsvarandi
Samsvarandi
ákvæði
ákvæðieru
eruí 1.-3.
í 1.-3.gr.
gr.núgildandi
núgildandilandamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.
nr.41/1919.
41/1919.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturjarðeiganda
jarðeigandainnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðar
sinnar.
sinnar.Þar
Þarverður
verðureinna
einnahelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirralandsnytja
landsnytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
veriðtiltil
umfjöllunar
umfjöllunarí ílöggjöf
löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.beitar,
beitar,veiði,
veiði,vatns,
vatns,reka
rekaogogjarðefna.
jarðefna.Síðar
Síðar
verður
verðurvikið
vikiðaðaðhliðstæðum
hliðstæðumatriðum
atriðumvarðandi
varðandiafrétti.
afrétti.
Frá
Frátíma
tímaGrágásar
Grágásarogogfram
framá áþennan
þennandag
daghefur
hefurlandeigandi
landeigandiáttáttbeit
beitogogannan
annan
jarðargróður
jarðargróðurá ájörð
jörðsinni,
sinni,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.7.
4.7.Hann
Hannhefur
hefursjálfur
sjálfurstjórnað
stjórnaðþví
þvíhvenær,
hvenær,
hversu
hversulengi
lengiogoghvaða
hvaðafjölda
fjöldafjár
fjárþar
þarværi
væribeitt.
beitt.
ÁÁsama
samatíma
tímahefur
hefuraðaðmeginreglu
meginregluverið
veriðkveðið
kveðiðá áum
umeinkarétt
einkaréttjarðeiganda
jarðeigandatiltil
3434
Í Ísumum
sumumtilvikum
tilvikumhefur
hefurbeinlínis
beinlínis
veiði
veiðifugla,
fugla,fiska
fiskaogogannarra
annarranytjadýra
nytjadýraá ájörð
jörðsinni.
sinni.
3535
verið
veriðtekið
tekiðfram
framaðaðrétt
réttlandamerki
landamerkijarðar
jarðarhverrar
hverrarskyldu
skylduráða
ráðaveiði
veiðiá álandi.
landi.
Hér
Hérmá
máaðaðauki
aukinefna
nefnaþáþámeginreglu
meginregluvatnalaga,
vatnalaga,nr.
nr.15/1923,
15/1923,aðaðvatnsréttindi
vatnsréttindi
3636
Regla
Reglaþessi
þessiá árætur
ræturaðaðrekja
rekjatiltilákvæða
ákvæða
fylgi
fylgilandareign
landareignhverri,
hverri,sbr.
sbr.ákvæði
ákvæði2.2.gr.
gr.
3737
Umvatnsréttindi
vatnsréttindivoru
voruþóþóaðaðsönnu
sönnufábrotin
fábrotinfyrirmæli
fyrirmælilengst
lengst
Grágásar
GrágásarogogJónsbókar.
Jónsbókar. Um
afafí ííslenskri
íslenskrilöggjöf
löggjöfogoglutu
lutuþáþáfyrst
fyrstogogfremst
fremstaðaðnotum
notumvatns
vatnstiltilneyslu
neysluogogáveitu.
áveitu.
Stóð
Stóðum
umþað
þaðnokkur
nokkurfræðilegur
fræðilegurágreiningur
ágreiningurí íhvaða
hvaðamæli
mælivatnsréttindi
vatnsréttinditilheyrðu
tilheyrðu
3232

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.124
124(6.(6.k.k.lbb).
lbb).Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumJónsbókar
Jónsbókarvoru
vorumenn
menneinnig
einnigí vissum
í vissumtilvikum
tilvikum
skyldir
skyldirtiltilaðaðgera
gerasvokallaðan
svokallaðan„löggarð“
„löggarð“um
umtöðuvöll
töðuvöllsinn,
sinn,engjar
engjarogogeinnig
einnigbæja
bæjaá ámilli,
milli,sbr.
sbr.bls.
bls.159159163
163(31.-32.
(31.-32.k.k.llb.).
llb.).
3333
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.186
186(52.
(52.k.k.llb.).
llb.).
3434
Sjá
Sját.d.
t.d.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.188-192
188-192(56.-57.
(56.-57.k.k.llb.);
llb.);1.1.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní
1849;
1849;1.1.mgr.
mgr.121.
121.gr.gr.vatnalaga,
vatnalaga,nr.nr.15/1923;
15/1923;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.61/1932;
61/1932;
2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.112/1941;
112/1941;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.
63/1954;
63/1954;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.53/1957;
53/1957;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966;
33/1966;1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970,
76/1970,ogog2.2.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.laga
laga
um
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994.
64/1994.
3535
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849;
1849;1.1.mgr.
mgr.4.4.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954
63/1954ogog1.1.mgr.
mgr.4.4.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966.
33/1966.
3636
Sjá
Sjánúnúeinnig
einnig2.-3.
2.-3.gr.gr.laga
laganr.nr.57/1998
57/1998um
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu.
í jörðu.
3737
Sjá
Sját.d.
t.d.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.324-325,
324-325,350-351
350-351(34.,
(34.,35.
35.ogog52.
52.k.k.lbþ.).
lbþ.).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.188-190
188-190(56.
(56.k.k.
llb.).
llb.).
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213
213
197
213
viðkomandi
viðkomandifasteign
fasteignogogendurspeglast
endurspeglastsásáágreiningur
ágreiningurm.a.
m.a.í íviðhorfum
viðhorfuminnan
innanFossaFossanefndarinnar
nefndarinnarsvokölluðu
svokölluðusem
semlagði
lagðidrögin
dröginaðaðgildandi
gildandilöggjöf
löggjöfum
umvatnsréttindi,
vatnsréttindi,vatnavatna3838
lögum
lögumnr.
nr.15/1923.
15/1923.
Með
Meðþeim
þeimvar
varsúsútilhögun
tilhögunþóþóóumdeilanlega
óumdeilanlegastaðfest
staðfestaðaðallir
allir
helstu
helstuþættir
þættirvatnsréttinda
vatnsréttindaogogvatnsnota
vatnsnotatilheyrðu
tilheyrðuþeirri
þeirrifasteign
fasteignsem
semland
landætti
ættiundir
undir
vatninu,
vatninu,þ.m.t.
þ.m.t.orkunýtingarrétturinn,
orkunýtingarrétturinn,sbr.
sbr.49.
49.gr.
gr.laganna.
laganna.Hefur
Hefurþað
þaðenn
ennfrekar
frekarverið
verið
staðfest
staðfestmeð
meðsíðari
síðariniðurstöðum
niðurstöðumHæstaréttar,
Hæstaréttar,sbr.
sbr.t.d.
t.d.HH1955
1955431
431ogogHH1963
1963173.
173.
Með
Meðlögtöku
lögtökulaga
laganr.
nr.57/1998
57/1998var
varjafnframt
jafnframtstaðfest
staðfestaðaðeigandi
eigandifasteignar
fasteignarfæri
færimeð
með
eignarráð
eignarráðþess
þessgrunnvatns
grunnvatnssem
semundir
undirfasteign
fasteignhans
hansfyndist.
fyndist.
3939
ÁÁsama
samahátt
hátthefur
hefursúsúmeginregla
meginreglagilt
giltaðaðhver
hvermaður
maðurætti
ættireka
rekafyrir
fyrirsínu
sínulandi.
landi.
Rekabálkur
RekabálkurJónsbókar
Jónsbókarereraðaðstærstum
stærstumhluta
hlutaenn
enní gildi,
í gildi,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.9.
4.9.
Af
Afákvæðum
ákvæðumGrágásar
Grágásarum
umrétt
réttleiglendings
leiglendingstiltilmótaks
mótaksí íleigulandi
leigulandiogogJónsJónsbókar
bókarum
umsams
samskonar
konarrétt
rétttiltiltorfskurðar
torfskurðarverður
verðurjafnframt
jafnframtályktað
ályktaðaðaðjarðeigandi
jarðeigandihafi
hafi
4040
Sama
Samameginregla
meginreglavirðist
virðistkoma
komaóslitið
óslitiðfram
framí í
áttátteinkarétt
einkarétttiltiljarðefna
jarðefnaá ájörð
jörðsinni.
sinni.
4141
Framangreind
Framangreindlagaákvæði
lagaákvæðimiðast
miðastvið
viðogogendurspegla
endurspeglatilganginn
tilganginn
síðari
síðaritíma
tímalöggjöf.
löggjöf.
með
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar,
jarðar,aðaðstunda
stundaþar
þarbúskap
búskapogognýta
nýtaþannig
þanniglandið
landiðtiltilviðurværis.
viðurværis.
ÞáÞáhafa
hafaeigendur
eigendurogogábúendur
ábúendurjarða
jarðaáttáttsérstökum
sérstökumlögákveðnum
lögákveðnumskyldum
skyldumaðað
gegna.
gegna.Nefna
Nefnamá
máaðaðsamkvæmt
samkvæmtákvæðum
ákvæðumGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarskyldu
skylduþeir
þeirbera
beraboð
boð
4242
Höfuðskyldanhefur
hefurþóþófyrr
fyrrogogsíðar
síðarfalist
falistí skattgreiðslum.
í skattgreiðslum.
um
umþinghald
þinghaldmilli
millibæja.
bæja. Höfuðskyldan
4343
Elsta
Elstadæmi
dæmium
umjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiereraðaðfinna
finnaí ítíundarlögunum
tíundarlögunum1096/97.
1096/97.
Tíund
Tíundvar
varí íreynd
reynd1%
1%eignarskattur
eignarskattursem
semlagður
lagðurvar
vará ájarðnæði
jarðnæðibænda
bændaogogflestar
flestaraðrar
aðrar
eigur
eigurlandsmanna.
landsmanna.Með
Meðjarðabókum
jarðabókumá á17.
17.öld
öldogogsíðar
síðarleituðust
leituðuststjórnvöld
stjórnvöldvið
viðaðaðfáfá
sem
semgleggsta
gleggstahugmynd
hugmyndum
umskattskyldar
skattskyldarjarðeignir
jarðeignirí landinu
í landinuogogverðmæti
verðmætiþeirra
þeirraogogeru
eru
dæmi
dæmium
umaðaðreynt
reynthafi
hafiverið
veriðaðaðmeta
metajarðir
jarðiraðaðnýju
nýjutiltilaðaðkomast
komastsem
semnæst
næstraunvirði
raunvirði
þeirra.
þeirra.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.2.
5.2.
Notkun
Notkunhugtaksins
hugtaksinsjörð
jörðí ílöggjöf
löggjöfhefur
hefurverið
veriðbreytileg
breytilegogogá ástundum
stundumóljós.
óljós.
Þannig
Þannigbregður
bregðurfyrir
fyrirhugtakinu
hugtakinuaðalbóli
aðalbólií Grágás
í Grágásogoghöfuðbóli
höfuðbólií Jónsbók
í Jónsbókþegar
þegarrætt
rætterer
um
umþær
þærjarðir
jarðirsem
semsíst
sístskyldi
skyldifarga
fargaundan
undanættargóssi.
ættargóssi.Hugtakið
Hugtakiðstaður
staðurerereinnig
einnigvíða
víða
notað
notaðí íheimildum
heimildumum
umsérstakan
sérstakanflokk
flokkkirkjujarða.
kirkjujarða.Það
Þaðtáknaði
táknaðifyrst
fyrstogogfremst
fremstfull
full
4444
eignarráð
eignarráðkirkjustofnunar
kirkjustofnunaryfir
yfirheimalandi
heimalandisínu.
sínu.
3838

Ólafur
ÓlafurLárusson
Lárussonsýnist
sýnistþóþóhafa
hafaverið
veriðþeirrar
þeirrarskoðunar
skoðunaraðaðvatnsréttindi,
vatnsréttindi,þ.m.t.
þ.m.t.réttur
rétturtiltilgrunnvatns,
grunnvatns,
hafi
hafijafnan
jafnanfylgt
fylgtlandareign
landareignogogstuddi
studdiþáþáskoðuna
skoðunasína
sínam.a.
m.a.túlkun
túlkunákvæða
ákvæðaGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarþ.a.l.,
þ.a.l.,
sbr.
sbr.Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,Skrifaðir
Skrifaðirkaflar
kaflarúrúrhlutarétti,
hlutarétti,Vatnsrjettur,
Vatnsrjettur,Reykjavík
Reykjavík1929.
1929.Í ÍHH1963
1963173
173segir
segir
síðan
síðanbeinlínis
beinlínisaðaðþað
þaðséséforn
fornregla
reglaí íslenskum
í íslenskumrétti
réttiaðaðhver
hvermaður
maðureigi
eigivatn
vatnogogveiði
veiðifyrir
fyrirsinni
sinnijörð,
jörð,
sbr.
sbr.56.
56.kap.
kap.llb.
llb.Jónsbókar.
Jónsbókar.
3939
Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.134-136,
134-136,194-196
194-196(6.(6.ogog60.
60.k.k.llb.).
llb.).
4040
Sjá
SjáGrágás
Grágás1992,
1992,s.s.345
345(48.
(48.k.k.lbþ.).
lbþ.).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.135-136
135-136(6.(6.ogog7.7.k.k.llb.).
llb.).
4141
Sjá
Sjá3.3.k.,k.,8.-10.
8.-10.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi
Íslandi
(Lovsamling
(Lovsamlingfor
forIsland.
Island.5.5.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1855.
1855.S.S.454-455),
454-455),1.1.mgr.
mgr.3.3.gr.gr.ogog13.
13.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.
61/1907,
61/1907,1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.24/1973
24/1973ogog3.3.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.
57/1998.
57/1998.
4242
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.182
182(42.
(42.k.k.um
umfjárleigur).
fjárleigur).Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.106-108,
106-108,110-112
110-112(29.
(29.ogog32.
32.k.k.ffb.).
ffb.).
4343
Sjá
Sjáeinnig
einnigt.d.
t.d.lög
lögum
umfasteignamat,
fasteignamat,nr.nr.22/1915,
22/1915,3/1938,
3/1938,70/1945,
70/1945,28/1963,
28/1963,94/1976,
94/1976,6/2001.
6/2001.
4444
Sbr.
Sbr. Magnús
Magnús Stefánsson
Stefánsson 2000:
2000: Staðir
Staðir ogog staðamál.
staðamál. Studier
Studier i i islandske
islandske egenkirkelige
egenkirkelige ogog
beneficialrettslige
beneficialrettsligeforhold
forholdi middelalderen.
i middelalderen.I. I.Bergen.
Bergen.S.S.35.
35.
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Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererekki
ekkiminnst
minnstá áhjáleigur
hjáleigurenda
endavar
varleiguliða
leiguliðaóheimilt
óheimiltaðað
4545
leigja
leigjaútútfrá
frásér
sérnema
nemameð
meðleyfi
leyfilandeiganda.
landeiganda. Ekkert
Ekkertvirðist
virðistþóþóhafa
hafaverið
veriðþví
þvítiltil
fyrirstöðu
fyrirstöðuaðaðsjálfseignarbóndi
sjálfseignarbóndileigði
leigðiöðrum
öðrumskika
skikaafaflandi
landisínu.
sínu.Sjálft
Sjálfthugtakið
hugtakið
4646
Fram
Framaðaðþeim
þeimtíma
tíma
hjáleiga
hjáleigakemur
kemurekki
ekkifyrir
fyrirí íheimildum
heimildumfyrr
fyrrenení íbyrjun
byrjun15.
15.aldar.
aldar.
4747
Hjáleigubyggð
voru
voruönnur
önnurhugtök
hugtöknotuð
notuðeins
einsogogheimalönd,
heimalönd,smálönd
smálöndogoghjábýli.
hjábýli. Hjáleigubyggð
4848
mun
munfyrst
fyrsthafa
hafamyndast
myndastá á13.
13.öld
öldenenvaxið
vaxiðmjög
mjögá á14.
14.öld.
öld.
Sumar
Sumarhjáleigur
hjáleigururðu
urðutiltilí ísellöndum
sellöndumþegar
þegarreynt
reyntvar
varaðaðbreyta
breytaselstæði
selstæðií í
4949
grundvellinýlegra
nýlegrarannsókna
rannsóknahefur
hefurþeirri
þeirrikenningu
kenninguverið
verið
varanlegan
varanleganbústað.
bústað. ÁÁgrundvelli
haldið
haldiðfram
framaðaðseljabúskapur
seljabúskapurhafi
hafimjög
mjögsnemma
snemmaorðið
orðiðmikilvægur
mikilvægurþáttur
þátturí ííslenskum
íslenskum
landbúnaði.
landbúnaði.Þar
Þarererjafnframt
jafnframtdregin
dreginsúsúályktun
ályktunaðaðselstæði
selstæðihafi
hafií ífyrstu
fyrstuverið
veriðí íheimaheimalöndum
löndum enen snemma
snemma færst
færst yfir
yfir á á svæði
svæði sem
sem öllum
öllum var
var heimilt
heimilt aðað nýta.
nýta. Þessi
Þessi
sameiginlegu
sameiginlegusellönd
sellöndhafi
hafisíðan
síðankomist
komistí íeinkaeigu
einkaeigueða
eðaábúendur
ábúendureinstakra
einstakrajarða
jarðagert
gert
5050
Um
Umþetta
þettaverður
verðurþóþóvarla
varlafullyrt
fullyrtnema
nemahvert
hverttilvik
tilvikséséskoðað
skoðað
tilkall
tilkalltiltilþeirra.
þeirra.
sérstaklega.
sérstaklega.
Hvernig
Hvernigsem
semtiltilhjáleigubúskapar
hjáleigubúskaparvar
varstofnað
stofnaðí íöndverðu
öndverðuvar
varlengi
lengiekki
ekkigert
gert
ráð
ráðfyrir
fyriraðaðhjáleigur
hjáleigurværu
værutíundaðar
tíundaðarsérstaklega
sérstaklegaí íjarðabókum.
jarðabókum.Það
Þaðererekki
ekkifyrr
fyrrenení í
tilskipun
tilskipunum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamatfrá
frá1.1.september
september1848
1848aðaðkveðið
kveðiðererá áum
umaðaðhjáleigur
hjáleigurskuli
skuli
metnar
metnarsem
semsérstakar
sérstakarjarðir
jarðirefefþær
þærhafi
hafisín
sínsérstöku
sérstökulandmerki
landmerkiogogvirðist
virðistþeirri
þeirrireglu
reglu
hafa
hafaverið
veriðfylgt
fylgtí löggjöf
í löggjöfeftir
eftirþann
þanntíma.
tíma.
Lögbýli
Lögbýlivar
varannað
annaðhugtak
hugtakyfir
yfirjörð
jörðogogþáþágjarnan
gjarnannotað
notaðtiltilaðaðgreina
greinaá ámilli
milli
heimajarðar
heimajarðarogoghjáleigu.
hjáleigu.Elstu
Elstudæmi
dæmiþess
þessí íOrðabók
OrðabókHáskólans
Háskólanseru
erufrá
frá16.
16.öld.
öld.Í ÍGráGrágás
gáskemur
kemurþóþófyrir
fyrirhugtakið
hugtakiðlögbú
lögbúþegar
þegarrætt
rættererum
umþáþámenn
mennsem
semrétt
réttséséaðaðkveðja
kveðjatiltil
búakviðar,
búakviðar,enenmerkingin
merkinginereraðaðöðru
öðruleyti
leytióljós.
óljós.Í ÍJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Pálsmá
máeinnig
einnigsjá
sjá
5151
Þau
þess
þessmerki
merkiaðaðlögbýli
lögbýlihafi
hafiverið
veriðskilgreint
skilgreintsem
semjörð
jörðererætti
ættiskyldurekstur
skyldureksturá áafrétt.
afrétt. Þau
hugtök
hugtöksem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirlýsa
lýsamismunandi
mismunanditegundum
tegundumjarða
jarðaenenveita
veita
ekki
ekkifrekari
frekarivitneskju
vitneskjuum
umeignarréttarlega
eignarréttarlegaþýðingu
þýðinguhugtaksins
hugtaksinsjörð
jörðí ísamanburði
samanburðivið
við
hugtökin
hugtökinafréttur
afrétturogogalmenningur.
almenningur.
ÞáÞákemur
kemurtiltilathugunar
athugunarhvort
hvortland
landinnan
innanjarðar
jarðargeti
getihaft
haftmismunandi
mismunandieignareignarréttarlega
réttarlegastöðu.
stöðu.
4545

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.344
344(48.
(48.k.k.lbþ.).
lbþ.).
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.3.3.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1896.
1896.S.S.660
660(árið
(árið1401).
1401).Ólafur
ÓlafurLárusson
Lárusson(1944)
(1944)telur
telur
elstu
elstuöruggu
örugguheimildina
heimildinaþar
þarsem
semhjáleiga
hjáleigakemur
kemurfyrir
fyrirvera
verafráfrá1431
1431(Byggð
(Byggðogogsaga.
saga.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.55).
55).
4747
Árni
ÁrniDaníel
DaníelJúlíusson,
Júlíusson,1996:
1996:Bønder
Bønderi ipestens
pestenstid.
tid.Landbrug,
Landbrug,godsdrift
godsdriftogogsocial
socialkonflikt
konflikti i
senmiddelalderens
senmiddelalderensislandske
islandskebondesamfund.
bondesamfund.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.94.
94.
4848
Helgi
HelgiÞorláksson,
Þorláksson,1991:
1991:Vaðmál
Vaðmálogogverðlag.
verðlag.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.462-463.
462-463.
4949
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1925
1925ogog1927.
1927.S.S.398.
398.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls5 5(Kph.
(Kph.1931-1933),
1931-1933),s.s.98.
98.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls6 6(Kph.
(Kph.1938),
1938),s.s.231.
231.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls7 7(Kph.
(Kph.1940),
1940),s.s.232.
232.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls8 8(Kph.
(Kph.1926),
1926),s.s.382,
382,398,
398,431.
431.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls9 9(Kph.
(Kph.1930),
1930),s.s.335.
335.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls1010(Kph.
(Kph.1943),
1943),s.s.4,4,298.
298.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls1111(Kph.
(Kph.1943),
1943),s.s.13,
13,66,
66,96,
96,98,
98,111,
111,123,
123,148,
148,153,
153,225,
225,252,
252,257,
257,272,
272,280,
280,
333,
333,347,
347,368.
368.
5050
Hitzler,
Hitzler,Egon
Egon1979:
1979:Sel
Sel– –Untersuchungen
Untersuchungenzur
zurGeschichte
Geschichtedes
desisländischen
isländischenSennwesens
Sennwesensseit
seitder
der
Landnahmezeit.
Landnahmezeit.Ósló.
Ósló.S.S.213-215,
213-215,226.
226.
5151
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.13.
13.b.b.Fylgiskjöl.
Fylgiskjöl.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.24.
24.
4646
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215
215
199
215
Hugtakið
Hugtakiðheimaland
heimalandkemur
kemurvíða
víðafyrir
fyrirí heimildum,
í heimildum,ekki
ekkisíst
sístmáldögum.
máldögum.Í ÍJónsJónsbók
bókbirtist
birtistþað
þaðfyrst
fyrstí ífyrirsögn
fyrirsögn53.
53.kafla
kaflalandsleigubálks:
landsleigubálks:„Um
„Umafréttarfé
afréttarféefefþað
það
gengur
gengurí íheimaland.“
heimaland.“Einnig
Einnigererminnst
minnstá áþað
þaðí íréttarbót
réttarbótHákonar
HákonarMagnússonar
Magnússonar
konungs
konungsárið
árið1305:
1305:
Þat
Þaterergóðr
góðrvilji
viljivárr
várrum
umgeldfé
geldféatatþat
þatsésésektalaust
sektalaustí í
efef
5252
hreppstjórar
hreppstjórarogoggrannar
grannarlofa
lofaokokgefa
gefaenga
enga
á áþví.
því.

Hér
Hérsýnist
sýnistheimaland
heimalandmerkja
merkjajörð
jörðaðskilda
aðskildafrá
fráþví
þvílandsvæði
landsvæðiþar
þarsem
semgeldfé
geldfé
gengur
genguraðaðjafnaði,
jafnaði,þ.e.
þ.e.afrétti.
afrétti.
Í Ímáldögum
máldögumererheimaland
heimalandhaft
haftum
umþáþájörð
jörðsem
semkirkja
kirkjastóð
stóðá,á,stundum
stundumtiltil
aðgreiningar
aðgreiningarfrá
fráöðrum
öðrumjörðum
jörðumsem
semeignaðar
eignaðarvoru
vorukirkjunni.
kirkjunni.Í Íyngri
yngriheimildum
heimildumeru
eruþóþó
dæmi
dæmium
umaðaðheimaland
heimalandhafi
hafiverið
veriðsérstök
sérstökbújörð,
bújörð,aðskilin
aðskilinfrá
fráþeirri
þeirrijörð
jörðsem
semhún
hún
heyrði
heyrðiundir.
undir.Í ÍJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínssegir
segirt.d.
t.d.um
umjörðina
jörðina
Íshól
Íshólí íLjósavatnshreppi
Ljósavatnshreppiaðaðhún
húnséséeign
eignstaðarins
staðarinsí íLaufási
Laufásiogogkallist
kallist„heimaland
„heimalandþess
þess
5353
staðar“,
staðar“,þóþóaðaðþaðan
þaðanliggi
ligginæstum
næstumhálf
hálfönnur
önnurþingmannaleið,
þingmannaleið,eða
eða5050km,
km,tiltilÍshóls.
Íshóls.
Einnig
Einnighefur
hefurverið
veriðbent
bentá áaðaðí íheimildum
heimildumfrá
frá18.
18.öld
öldvirðist
virðistheimaland
heimaland
stundum
stundumvera
verahaft
haftum
um„einskonar
„einskonarmillistig
millistigá ámilli
millilögbýlis
lögbýlisogoghjáleigu,
hjáleigu,þóþóskyldara
skyldara
hjáleigu“.
hjáleigu“.Býli
Býlisem
semá áþennan
þennanhátt
háttnefnist
nefnistheimalönd
heimalöndí ífyrrgreindum
fyrrgreindumheimildum
heimildumséu
séu
einatt
einattmjög
mjögforn
fornhjálönd
hjálöndeða
eðahjáleigur
hjáleigursem
sembyggst
byggsthafi
hafiáður
áðurenenkom
komtiltilhinnar
hinnar
eiginlegu
eiginlegu hjáleigubyggðar.
hjáleigubyggðar. Venjuleg
Venjuleg merking
merking orðsins
orðsins heimaland
heimaland sésé önnur,
önnur, þ.e.
þ.e.
5454
afmörkuð
afmörkuðlandareign
landareignákveðinnar,
ákveðinnar,einstakrar
einstakrarjarðar
jarðarheima
heimafyrir,
fyrir,gagnstætt
gagnstættafrétti.
afrétti.
Hugtök
Hugtökþau
þausem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðfjallað
fjallaðum
umkoma
komavíða
víðafyrir
fyrirí ífjallskilafjallskilareglugerðum
reglugerðumánánþess
þessaðaðþau
þauséu
séuskilgreind
skilgreindnánar.
nánar.Þó
Þóereraðaðfinna
finnaundantekningar
undantekningareins
eins
ogogfjallskilareglugerð
fjallskilareglugerðfyrir
fyrirMýrasýslu,
Mýrasýslu,nr.
nr.88/1892,
88/1892,enenþar
þarsegir
segirmeðal
meðalannars
annarssvo
svoí í4.4.
gr.:
gr.:
Heimalönd.
Heimalönd.Heimaland
Heimalandjarðar
jarðarliggur
liggurumhverfis
umhverfisbæ
bæhennar
hennarogogútútfrá
frátúni,
túni,ogogerer
hvergi
hvergisundur
sundurskorið
skoriðafafannarri
annarrilandareign.
landareign.Sumra
Sumrajarða
jarðaheimalandi
heimalandiutanhúss
utanhúss
má
máaftur
afturskipta
skiptaí tvennt:
í tvennt:
a.a.Búfjárhagar
Búfjárhagarerersásáhluti
hlutiafaflandareign
landareignjarðar,
jarðar,ererbúpeningur
búpeningurhennar
hennargengur
gengur
jafnaðarlega
jafnaðarlegaí árið
í áriðum
umkring.
kring.Hér
Hérmeð
meðteljast
teljastogogengjar
engjarí heimalöndum.
í heimalöndum.Flestra
Flestra
jarða
jarðaheimaland
heimalandheyrir
heyrirallt
alltundir
undirþennan
þennanstaflið.
staflið.
b.b. Útlenda
Útlenda kallast
kallast hér
hér sásá hluti
hluti afaf heimalandi
heimalandi jarðar,
jarðar, erer liggur
liggur útút frá
frá
búfjárhögum
búfjárhögumhennar
hennará áeina
einahlið
hliðeða
eðafleiri,
fleiri,ogogverður
verðursökum
sökumfjarlægðar
fjarlægðareða
eða
afstöðu
afstöðueigi
eigivarinn
varinnalmennings
almenningsfé,fé,eða
eðanotaður
notaðurstórum
stórummeir
meirtiltilsumarbeitar
sumarbeitarafaf

5252

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.292.
292.
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls11,
11,s.s.143.
143.
5454
Björn
BjörnTeitsson,1973:
Teitsson,1973:Eignarhald
Eignarhaldogogábúð
ábúðá ájörðum
jörðumí Suður-Þingeyjarsýslu
í Suður-Þingeyjarsýslu1703-1930.
1703-1930.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
78-79.
78-79.
5353
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216
216

200
216
ábúanda
ábúandaþeirrar
þeirrarjarðar
jarðarenenmörgum
mörgumöðrum.
öðrum.Þetta
Þettaá áaðeins
aðeinsvið
viðum
umlandmiklar
landmiklar
5555
jarðir,
jarðir,ererliggja
liggjavið
viðafrétt.
afrétt.

Í Ítilvitnaðri
tilvitnaðrifjallskilareglugerð
fjallskilareglugerðerergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðútlenda
útlendaséséhluti
hlutiheimalands.
heimalands.
Sami
Samieða
eðasvipaður
svipaðurskilningur
skilningurkemur
kemurreyndar
reyndarfram
framí ínýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninni15.
15.apríl
apríl1776
1776
þegar
þegarfjallað
fjallaðererum
um„útlendi“
„útlendi“eignarlanda
eignarlandaenenþar
þarskyldi
skyldijarðeigandinn
jarðeigandinnhafa
hafaforgangsforgangsrétt
rétttiltilaðaðbyggja
byggjaupp
uppnýbýli.
nýbýli.Einnig
Einnigererrétt
réttaðaðbenda
bendaá áþað
þaðsem
semÞorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen
Thoroddsen
segir
segirí riti
í ritisínu
sínuLýsing
LýsingÍslands
Íslandsaðaðútlendur
útlendur„[heiti]
„[heiti]þeir
þeirhlutir
hlutirafafheimalandi,
heimalandi,ererliggja
liggjaútút
5656
frá
frábúfjárhögum“.
búfjárhögum“.
Í Ílöggjöf
löggjöftuttugustu
tuttugustualdar
aldargætir
gætirþess
þessí ísívaxandi
sívaxandimæli
mæliaðaðþær
þærfasteignir
fasteignireða
eða
fasteignaréttindi
fasteignaréttindisem
semáður
áðurhöfðu
höfðuánánsundurgreiningar
sundurgreiningarverið
veriðfelld
felldundir
undirjarðarhugtakið
jarðarhugtakið
séu
séuflokkaðar
flokkaðarogogskipt
skiptupp
uppmeð
meðnýjum
nýjumhætti.
hætti.Í Ífjölda
fjöldalaga
lagaerervikið
vikiðaðaðhugtökunum
hugtökunum
jörð,
jörð,lögbýli,
lögbýli,landareign
landareignlögbýla,
lögbýla,eyðijarðir
eyðijarðirogogheimaland
heimalandjarða.
jarða.Settar
Settareru
erufram
framýmsar
ýmsar
5757
skilgreiningar,
skilgreiningar,sem
semoft
oftvísa
vísatiltilannarra
annarralaga
lagaaðaðeinhverju
einhverjuleyti.
leyti.
Niðurstaða
Niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndarerersúsúaðaðalmennt
almenntmegi
megigera
geraráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjörð
jörðsésé
landsvæði
landsvæðisem
semupprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúreinstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnað
tiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eðaeignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Tilgangurinn
Tilgangurinnmeð
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefur
verið
veriðaðaðstunda
stundaþar
þarbúskap
búskapárið
áriðum
umkring.
kring.Samt
Samtsem
semáður
áðurgetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
verið
land
landinnan
innanjarðar
jarðarsem
semekki
ekkiverður
verðurnýtt
nýtttiltillandbúnaðar,
landbúnaðar,enda
endagetur
getursetning
setningmerkja
merkja
hæglega
hæglegahafa
hafatekið
tekiðmið
miðafaföðrum
öðrumatriðum.
atriðum.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurráðist
ráðistafafbúskaparbúskaparháttum
háttumogogumfangi
umfangibús
búsá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.Innan
Innanmerkja
merkjajarðar
jarðarsinnar
sinnarhefur
hefureigandi
eigandifarið
farið
með
meðumráð
umráðogoghagnýtingu,
hagnýtingu,ráðstafanir
ráðstafanirmeð
meðlöggerningum,
löggerningum,veðsett
veðsettjörðina
jörðinaogoglátið
látið
hana
hanaganga
gangaaðaðerfðum,
erfðum,á ásama
samahátt
háttogoggildir
gildirum
umeignarland
eignarlandalmennt.
almennt.
Landsvæði
Landsvæðihverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurfrá
fráöndverðu
öndverðuborið
boriðaðaðafmarka
afmarkameð
meðlandalandamerkjum.
merkjum.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurhvorki
hvorkiverða
verðaráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almennt
séð
séðhafi
hafiverið
veriðgert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlega
stöðu.
stöðu.Heimaland
Heimalandjarðar
jarðarsýnist
sýnistaðaðjafnaði
jafnaðihafa
hafatekið
tekiðtiltilalls
allslands
landshenni
hennitilheyrandi,
tilheyrandi,
gagnstætt
gagnstætthins
hinsvegar
vegarafréttum.
afréttum.Ekki
Ekkivirðist
virðistalmennt
almennthafa
hafaverið
veriðgert
gertráð
ráðfyrir
fyrirskiptingu
skiptingu
jarðar
jarðarí íheimaland,
heimaland,undirorpið
undirorpiðsérstakri
sérstakriogogmeiriháttar
meiriháttarnýtingu,
nýtingu,ogogannað
annaðland,
land,úthaga
úthaga
eða
eðaafréttarland,
afréttarland,í ítakmarkaðri
takmarkaðrinotum.
notum.Einstök
Einstökdæmi
dæmium
umslíka
slíkaskiptingu
skiptingufinnast
finnastþóþóogog
eins
einskann
kannþað
þaðí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikumaðaðvalda
valdanokkrum
nokkrumvafa
vafaþegar
þegarundir
undireinstakar
einstakarjarðir
jarðirlálá
eða
eðaliggur
liggursjálfstætt
sjálfstættafréttur,
afréttur,sjá
sjáeinnig
einnigkafla
kafla4.4.
4.4.ogog4.5.
4.5.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikumererþóþóoft
oft
fyrir
fyriraðaðfara
faraglöggum
glöggumogogóumdeildum
óumdeildummerkjum
merkjummilli
milliheimajarðar
heimajarðarogogafréttar,
afréttar,sbr.
sbr.t.d.
t.d.
afréttina
afréttinaAuðkúluheiði
AuðkúluheiðiogogEyvindarstaðaheiði.
Eyvindarstaðaheiði.Af
Afslíkum
slíkumeinstökum
einstökumdæmum
dæmumverða
verða
hins
hinsvegar
vegarengar
engaralmennar
almennarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
ummismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðu
lands
landsinnan
innanjarðar.
jarðar.Sýnist
Sýnistþvert
þvertá ámóti
mótimega
megaleggja
leggjaþáþámeginreglu
meginreglutiltilgrundvallar
grundvallaraðað
heimaland
heimalandjarðar
jarðarnái
náitiltilalls
allslands
landshenni
hennitilheyrandi,
tilheyrandi,nema
nemasérstök
sérstökfrávik
frávikleiði
leiðitiltil
annars.
annars.
5555

Stjórnartíðindi
Stjórnartíðindifyrir
fyrirÍsland
Íslandárið
árið1892.
1892.B-deild.
B-deild.Reykjavík
Reykjavík1892.
1892.S.S.140.
140.
Þorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen,
Thoroddsen,1919:
1919:Lýsing
LýsingÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.189.
189.
5757
Sjá
Sját.d.
t.d.vatnalög,
vatnalög,lög
lögum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,jarðalög,
jarðalög,ábúðarlög
ábúðarlögogoglög
lögum
umfasteignamat.
fasteignamat.
5656
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217
217
201
217
Það
Það erer því
því niðurstaða
niðurstaða óbyggðanefndar
óbyggðanefndar aðað líkur
líkur séu
séu á á því
því aðað land
land sem
sem
samkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerereða
eðahefur
hefurverið
veriðjörð
jörðeða
eðahluti
hlutihennar
hennarsésé
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.
Þó
Þósvo
svoaðaðhugtakanotkun
hugtakanotkunhafi
hafiekki
ekkifyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðsamræmd
samræmdmilli
millieinstakra
einstakra
laga
lagaá áþessu
þessusviði,
sviði,ererekki
ekkiþar
þarmeð
meðsagt
sagtaðaðhún
húnstangist
stangistá.á.Mestu
Mestumáli
máliskiptir
skiptirí íþessu
þessu
sambandi
sambandiaðaðvið
viðþað
þaðmat
matsem
semfram
framfer
ferfyrir
fyriróbyggðanefnd
óbyggðanefndsýnist
sýnisteftir
eftirsem
semáður
áðurmega
mega
líta
lítatiltilhinnar
hinnarfornu
fornuogogalmennu
almennuskiptingar
skiptingarí jarðir,
í jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga,
almenninga,þar
þarsem
semjörð
jörð
hefur
hefurþáþáréttarstöðu
réttarstöðuogogréttarsögulegu
réttarsögulegustöðu,
stöðu,sem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir.
fyrir.
4.3.
4.3. Almenningar
Almenningar
Hugtakið
Hugtakið almenningur
almenningur hefur
hefur haft
haft margræða
margræða merkingu
merkingu í í löggjöf
löggjöf fyrr
fyrr ogog síðar.
síðar.
Hefðbundin
Hefðbundingreining
greininggerir
gerirráð
ráðfyrir
fyriraðaðalmenningar
almenningarséu
séuá álandi,
landi,hafi
hafiogogí ívötnum
vötnumenen
5858
hugtakið
hugtakiðhefur
hefurallt
allteins
einsverið
veriðnotað
notaðum
umítaksrétt,
ítaksrétt,t.d.
t.d.rétt
rétttiltilnytja
nytjaafafskógi
skógieða
eðafjöru.
fjöru.
Eftirfarandi
Eftirfarandiumfjöllun
umfjöllunmiðast
miðastfyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðlandalmenninga,
landalmenninga,þ.e.
þ.e.afmarkað
afmarkaðlandlandsvæði.
svæði.Um
Umslík
slíklandsvæði
landsvæðigiltu
giltutilteknar
tilteknarreglur
reglursem
semeinkum
einkumvörðuðu
vörðuðurétt
rétttiltilbeitar,
beitar,
veiði
veiðiogogreka.
reka.
Fræðimenn
Fræðimennhefur
hefurgreint
greintá áum
umhvernig
hvernigháttað
háttaðséséeignarrétti
eignarréttiaðaðalmenningum
almenningumogog
5959
Setthefur
hefurverið
veriðfram
fram
hvort
hvortþáþáséséfyrst
fyrstogogfremst
fremstaðaðfinna
finnainn
inntiltillands
landseða
eðaútútvið
viðhaf.
haf. Sett
súsúkenning
kenningaðaðland
landséséannað
annaðhvort
hvorteignarland
eignarlandeða
eðaalmenningur.
almenningur.Almenningar
Almenningarséu
séu
svæði
svæðiinn
inntiltillands
landssem
semfjórðungsmenn
fjórðungsmennhafi
hafiáttáttsaman
samaná ágrundvelli
grundvelliGrágásar
Grágásarogogsíðar
síðar
Jónsbókar.
Jónsbókar.Þar
Þarværi
værium
umaðaðræða
ræðasektarfé
sektarfétiltilfjórðungsmanna,
fjórðungsmanna,land
landsem
semvarð
varðeftir
eftirþegar
þegar
6060
Eignarrétturinn
Eignarrétturinnhefði
hefðiflust
flustyfir
yfir
farið
fariðvar
varaðaðsetja
setjamerki
merkiá ámilli
millibýla,
býla,eða
eðaónumið
ónumiðland.
land.
tiltilríkisins
ríkisinsekki
ekkisíðar
síðarenenvið
viðgildistöku
gildistökunýbýlatilskipunarinnar
nýbýlatilskipunarinnar1776.
1776.Hugtakið
Hugtakiðafréttur
afréttur
fæli
fælieinvörðungu
einvörðunguí ísér
sérítaksrétt
ítaksréttí íalmenningsland,
almenningsland,þ.e.
þ.e.ríkisland,
ríkisland,aðaðþeim
þeimtilvikum
tilvikum
6161
undanskildum
undanskildumþegar
þegarum
umbeitiland
beitilandtilheyrandi
tilheyrandieinstökum
einstökumjörðum
jörðumværi
væriaðaðræða.
ræða.
Ítaksrétturinn
Ítaksrétturinn fæli
fæli fyrst
fyrst ogog fremst
fremst í í sér
sér rétt
rétt tiltil beitar
beitar ogog veiði.
veiði. Þessum
Þessum sömu
sömu
sjónarmiðum
sjónarmiðumvar
varhaldið
haldiðfram
framafafhálfu
hálfuríkisins
ríkisinsí íHH1981
19811584
1584(Landmannaafréttar(Landmannaafréttardómur
dómursíðari)
síðari)enenvar
varhafnað.
hafnað.
Einnig
Einnighafa
hafakomið
komiðfram
framgerólíkar
gerólíkarkenningar
kenningarum
umalmenninga.
almenninga.Almenningar
Almenningar
hafi
hafilegið
legiðvið
viðsjó
sjóogogverið
veriðveiðistöðvar
veiðistöðvarenenekki
ekkigrasnytjar
grasnytjareða
eðaupprekstrarlönd
upprekstrarlöndtiltil
fjalla.
fjalla.Þeir
Þeirhafi
hafiorðið
orðiðtiltillöngu
löngueftir
eftiraðaðlandið
landiðvar
varnumið,
numið,með
meðsamkomulagi
samkomulagivið
viðlandland-

5858
Sjá
Sját.d.
t.d.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.2.2.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1893.
1893.S.S.305,
305,310,
310,620,
620,708,
708,866,
866,868-869.
868-869.
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1897.
1897.S.S.141.
141.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.9.9.b.b.Reykjavík
Reykjavík
1909-1913.
1909-1913.S.S.642.
642.
5959
Sbr.
Sbr.Þorvaldur
ÞorvaldurThoroddsen
Thoroddsen1919,
1919,s.s.187-189.
187-189.
6060
Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi,
Vogi,1917-1919:
1917-1919:Almenningar
Almenningarogogafrjettir.
afrjettir.Nefndarálit
Nefndarálitmeiri
meirihluta
hlutaFossanefndar
Fossanefndar
(B).
(B).S.S.20-22,
20-22,24.
24.Sjá
Sjáhins
hinsvegar
vegarEggert
EggertBriem,
Briem,1917:
1917:„Um
„Umafrjettir
afrjettirogogalmenninga.”
almenninga.”Lögrjetta
Lögrjetta11.
11.apríl
apríl
1917.
1917.S.S.61-62.
61-62.
6161
Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi
Vogi1917-1919,
1917-1919,s .s 27-30.
. 27-30.
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218
218

202
218

eiganda.
eiganda.Alþýða
Alþýðamanna
mannaí ífjórðungnum
fjórðungnumhafi
hafiþáþáöðlast
öðlastþar
þarþau
þauréttindi
réttindisem
semlög
löggerðu
gerðu
6262
ráð
ráðfyrir
fyrirí almenningum,
í almenningum,yfirleitt
yfirleittgegn
gegngreiðslu
greiðslutolls.
tolls.
Helsta
Helstaákvæði
ákvæðiGrágásar
Grágásarum
umalmenninga
almenningahljóðar
hljóðarsvo:
svo:
Það
Það erer mælt
mælt aðað almenningar
almenningar eru
eru á á landi
landi hér.
hér. Það
Það erer almenning
almenning erer
fjórðungsmenn
fjórðungsmenneiga
eigaallir
allirsaman.
saman.Þar
Þareiga
eigamenn
mennaðaðfiskja
fiskjaogogfygla
fyglasvo
svoaðað
koma
komaþangað
þangaðerermánaður
mánaðurlifir
lifirvetrar
vetrarogogvera
veraþar
þarsjö
sjömánaði.
mánaði.ÞáÞáskal
skal
almenning
almenningliggja
liggjafimm
fimmmánaði
mánaðisvo
svoaðaðsásáeinn
einnskal
skalþáþábeita
beitaerernæstur
næsturbýr.
býr.Þar
Þar
eiga
eigamenn
mennaðaðhöggva
höggvavið
viðogogtelgja
telgjaogogfæra
færatiltilskips
skipseða
eðabúða,
búða,ogogererþáþá
6363
heilagur
heilagurviðurinn.
viðurinn.

Helsta
Helstaákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umalmenninga
almenningahljóðar
hljóðarsvo:
svo:
Þat
Þateru
erualmenningar
almenningarereratatfornu
fornuhafa
hafaverit.
verit.Sætr
Sætrmá
máhverr
hverrþeira
þeiragera
geraererþann
þann
almenning
almenningeigu
eiguerervill
villatatsitja
sitjaí sumarsetri,
í sumarsetri,efefþat
þatererórórbúfjárgangi.
búfjárgangi.En
Enefeftveir
tveir
menn
mennganga
gangabáðir
báðirí eina
í einasláttu
sláttusenn,
senn,hafi
hafibáðir
báðirþat
þatererþeir
þeirslá.
slá.En
Enefefþáþáskilr
skilrá,á,
hvárr
hvárrþeira
þeirafyrri
fyrriorti
ortiá,á,hafi
hafisásásitt
sittmál
málerersannar
sannarmeð
meðeinseiði,
einseiði,nema
nemahinn
hinnhafi
hafi
fleiri
fleirivátta
váttaí ímóti.
móti.
lllli ialmenningi
almenningieru
erullum
llumjafnheimil;
jafnheimil;þar
þarmegu
megu
menn
mennfiskja
fiskjaokokfygla.
fygla.Engi
Engiskal
skalbeita
beitaalmenning
almenningfrá
frákrossmessu
krossmessuá ávár
várokoktiltil
;
;þar
þareigu
eigumenn
mennatattelgja
telgjavið
viðokok
tiltilskips
skipseða
eðabúða,
búða,okokererþáþá
heilagr
heilagrviðrinn.
viðrinn.Nú
Núkoma
komamenn
mennþar
þarðru
ðruskipi
skipiokokfáfáeigi
eigiþar
þarfarm,
farm,enenaðrir
aðrir
hafa
hafameirr
meirrenenfarm
farmsínu
sínuskipi,
skipi,hvárt
hvártererþat
þatererviðr
viðreða
eðahvalr,
hvalr,þáþáererrétt
réttatatþeir
þeir
taki
takifarm
farmsínu
sínuskipi,
skipi,okok
hinum
hinumfyrir
fyrirstarf
starfsitt.
sitt.Nú
Núkemr
kemrhvalr,
hvalr,þáþáerermenn
menn
eru
eruí almenningi,
í almenningi,þáþáskal
skalboð
boðupp
uppskera
skerasásáerernæstr
næstrbýr
býrokokláta
látafara
faraalla
allavega
vega
sem
semdagr
dagrdeiliz;
deiliz;sekr
sekrererhann
hannsex
sexaurum
aurumvið
viðkonung,
konung,efefhann
hannskerr
skerreigi
eigiboð
boð
6464
upp,
upp,eneneyri
eyrihverr
hverrererfellir,
fellir,nema
nemanauðsyn
nauðsynbanni...
banni...

Samkvæmt
SamkvæmtJónsbók
Jónsbókvar
vargerður
gerðursásámeginmunur
meginmunurá áalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumaðað
6565
í þeim
í þeimfyrrnefndu
fyrrnefndumátti
máttislá
sláogoggera
gerasel
selenení þeim
í þeimsíðarnefndu
síðarnefnduekki.
ekki.
Því
Þvíhefur
hefurverið
veriðhaldið
haldiðfram
framaðaðýmis
ýmisákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umalmenninga
almenningaupp
upptiltil
6666
Í Íþví
þvísambandi
sambandihefur
hefurverið
veriðbent
bent
fjalla
fjallamiðist
miðistvið
viðaðstæður
aðstæðurí Noregi
í Noregienenekki
ekkiá áÍslandi.
Íslandi.
á ábeina
beinasamsvörun
samsvöruntveggja
tveggjahelstu
helstuákvæða
ákvæðaJónsbókar
Jónsbókarum
umþetta
þettaefni,
efni,í 52.
í 52.ogog59.
59.k.k.llb.,
llb.,
6767
Óvístererþví
þvíaðaðhve
hvemiklu
mikluleyti
leytiþau
þauhafa
hafahaft
haftraunverulega
raunverulegaþýðingu
þýðingu
við
viðnorsk
norsklög.
lög. Óvíst
hér
hérá álandi,
landi,a.m.k.
a.m.k.ererljóst
ljóstaðaðafréttarsvæði
afréttarsvæðiereraðaðfinna
finnavíða
víðaum
umland
landenenalmenninga
almenninga
„hið
„hiðefra“
efra“sér
sérlítinn
lítinnstað.
stað.Að
Aðlöggjöf
löggjöffrátalinni
frátalinnieru
eruheimildir
heimildirum
umþáþáekki
ekkiaðrar
aðrarenen
örnefni
örnefniá ástöku
stökustað.
stað.Heimildir
Heimildirum
umalmenninga
almenningavið
viðsjávarsíðuna
sjávarsíðunaeru
eruhins
hinsvegar
vegarallallnokkrar.
nokkrar.ÞáÞásjaldan
sjaldanvísað
vísaðererí ífyrrnefnt
fyrrnefntákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarvirðist
virðisthafa
hafaverið
veriðum
umslíka
slíka

6262

Eggert
EggertBriem
Briem1917,
1917,s.s.61-62.
61-62.
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
6464
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).
6565
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176,
176,193
193(46.
(46.ogog59.
59.k.k.llb.).
llb.).
6666
Eggert
EggertBriem
Briem1917,
1917,s.s.61-62.
61-62.
6767
Sjá
Sjáeldri
eldriFrostaþingslög
Frostaþingslög(k.(k.XIV,
XIV,7 7ogog8)8)ogoglandslög
landslögMagnúsar
MagnúsarHákonarsonar
Hákonarsonar(llb.,
(llb.,61.
61.k.)k.)í Norges
í Norges
gamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.1.1.b.b.Christiania
Christiania1846.
1846.S.S.250-251.
250-251.Norges
Norgesgamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.2.2.b.b.
Christiania
Christiania1848.
1848.S.S.144-145.
144-145.
6363
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219
219
203
219
6868
almenninga
almenningaaðaðræða.
ræða.
Hins
Hinsvegar
vegarverður
verðurekki
ekkiséð
séðaðaðalmenningur
almenningurhafi
hafialmennt
almenntverið
verið
notað
notaðum
umóbyggð
óbyggðsvæði
svæðisem
semenginn
enginnhafði
hafðinytjar
nytjaraf.af.Um
Umslík
slíksvæði
svæðivirðist
virðistfremur
fremurhafa
hafa
6969
verið
veriðnotað
notaðorðið
orðiðóbyggðir,
óbyggðir,stundum
stundume.t.v.
e.t.v.einnig
einnigöræfi.
öræfi.
Þess
Þesseru
erusamt
samtsem
semáður
áðurýmis
ýmisdæmi
dæmií ísíðari
síðaritíma
tímalöggjöf
löggjöfaðaðfjallað
fjallaðséséum
um
7070
almenninga.
almenninga. Hugtakið
Hugtakiðererþáþáoft
oftnotað
notaðí ímun
munvíðtækari
víðtækarimerkingu
merkinguenenáður.
áður.Þannig
Þannigerer
gert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðalmenningar
almenningarséu
séulandsvæði
landsvæðisem
semenginn
enginnaðili
aðiligeti
getitalið
taliðtiltileinstaklingseinstaklings7171
Ekki
Ekkiererþáþágerður
gerðurgreinarmunur
greinarmunurá áannars
annarsvegar
vegaralmenningum
almenningum
eignarréttinda
eignarréttindayfir.
yfir.
skv.
skv. hinum
hinum eldri
eldri skilningi
skilningi hugtaksins,
hugtaksins, ogog hins
hins vegar
vegar öræfasvæðum,
öræfasvæðum, sem
sem engar
engar
7272
hefðbundnar
hefðbundnarnytjar
nytjareru
eruaf.af.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðheimildir
heimildirbendi
bendiekki
ekkitiltilaðaðhér
hérá álandi
landihafi
hafiverið
veriðaðað
finna
finnaafmörkuð
afmörkuðlandsvæði
landsvæðiinn
inntiltillandsins
landsinssem
semlotið
lotiðhafi
hafireglum
reglumum
umalmenninga.
almenninga.Hafi
Hafi
einhvern
einhverntíma
tímasvo
svoverið,
verið,hefur
hefurmunur
munurá áþeim
þeimogogafréttum
afréttumorðið
orðiðlítill
lítilleða
eðaenginn
enginnerer
7373
Heimildir
Heimildirskortir
skortirhins
hinsvegar
vegarum
umhvernig
hvernigþað
þaðkann
kannaðaðhafa
hafagerst.
gerst.Í Í
tímar
tímarliðu
liðufram.
fram.
því
þvísambandi
sambandimá
mábenda
bendaá áaðaðí íJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínseru
eru
jöfnum
jöfnumhöndum
höndumnotuð
notuðorðin
orðinafréttur
afrétturogogalmenningur
almenningureða
eðaalmenningsafrétt,
almenningsafrétt,þegar
þegarum
um
7474
ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðstærstur
stærsturhluti
hlutilands
lands
ereraðaðræða
ræðaafrétt
afréttsem
semmargir
margirnota
notasameiginlega.
sameiginlega.
utan
utaneinstakra
einstakrajarða
jarðahefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðí íafréttarnotum.
afréttarnotum.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuverður
verður
ekki
ekkitalið
taliðaðaðhugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurhafi
hafimikið
mikiðsjálfstætt
sjálfstættgildi
gildivið
viðmat
matá ágrunngrunneignarrétti
eignarréttiá álandi
landisem
semverið
veriðhefur
hefurí íslíkum
slíkumnotum.
notum.Ekki
Ekkiererþóþóútilokað
útilokaðaðaðslík
slíklandlandsvæði
svæðifinnist
finnistogogeins
einsgetur
geturhugtakið
hugtakiðhaft
haftþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átakmörkuðum
takmörkuðumeignareignarréttindum.
réttindum.

4.4.
4.4. Afréttir
Afréttir
Uppruni
Upprunihugtaksins
hugtaksinsafréttur
afrétturereróljós
óljósenensett
setthefur
hefurverið
veriðfram
framsúsúkenning
kenningaðaðafréttur
afréttur
hafi
hafií íupphafi
upphafimerkt
merktþáþáathöfn
athöfnaðaðreka
rekageldfé
geldféúrúrheimahögum
heimahögumtiltilfjarlægara
fjarlægarabeitilands.
beitilands.

6868
Sjá
Sját.d.
t.d.Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.8.8.b.b.Reykjavík
Reykjavík1906-1913.
1906-1913.S.S.485.
485.Að
Aðvísu
vísukemur
kemurhugtakið
hugtakið
almenningur
almenningurfyrir
fyrirsem
semafmarkað
afmarkaðbeitiland
beitilandí svonefndum
í svonefndumÞjórsártungudómi,
Þjórsártungudómi,enenum
umsanngildi
sanngildihans
hansleikur
leikur
vafi.
vafi.Sbr.
Sbr.Aðalgeir
AðalgeirKristjánsson
KristjánssonogogStefán
StefánKarlsson,
Karlsson,1979:
1979:„Fimm
„Fimmhundruð
hundruðára
áradómur
dómureða
eðafals?“
fals?“Gripla
Gripla
III.
III.S.S.104-114.
104-114.
6969
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls13,
13,s.s.43.
43.
7070
Sjá
Sját.d.
t.d.1.1.gr.gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.nr.15/1879
15/1879ásamt
ásamtfylgiskjölum
fylgiskjölumþeirra
þeirralaga,
laga,4.4.grgrlaga
lagaum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,
fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.42/1969,
42/1969,4.4.gr.gr.laga
lagaum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.6/1986.
6/1986.
7171
Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-1983:
1982-1983:Eignaréttur
EignarétturII,II,s.s.133.
133.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson:
Örlygsson:„Um
„Umeignarhald
eignarhaldá álandi
landiogog
náttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.576.
576.
Sjá
Sjáeinnig
einnig2.2.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849;
1849;2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954;
63/1954;2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966;
33/1966;1.1.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.
laga
lagaum
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994;
64/1994;8.-1.
8.-1.gr.gr.
tilskipunar
tilskipunarfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi.
Íslandi.Sjá
Sjáeinnig
einnig1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.
50/1909.
50/1909.
7272
Sbr.
Sbr.t.d.
t.d.1.1.gr.gr.landamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.nr.5/1882,
5/1882,1.1.mgr.
mgr.1.1.gr.gr.landamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.nr.41/1919.
41/1919.
7373
Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignarréttur.
Eignarréttur.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.83.
83.
7474
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.12.
12.b.b.Atriðisorðaskrá.
Atriðisorðaskrá.Reykjavík
Reykjavík1990.
1990.S.S.7 7
(almenningsafrétt,
(almenningsafrétt,almenningur).
almenningur).
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204
220

220
220

Síðar
Síðarhafi
hafiþað
þaðaðaðauki
aukifarið
fariðaðaðmerkja
merkjaréttinn
réttinntiltilaðaðreka
rekaféféí íþetta
þettabeitiland.
beitiland.Loks
Lokshafi
hafi
7575
þriðja
þriðjamerkingin
merkinginkomið
komiðvið
viðhlið
hliðhinna,
hinna,þ.e.
þ.e.svæðið
svæðiðsem
semrekið
rekiðvar
vará.á.
Afréttur
Afrétturhefur
hefuroft
oftverið
veriðskilgreindur
skilgreindursem
semafmarkað
afmarkaðlandsvæði,
landsvæði,aðaðjafnaði
jafnaðiutan
utan
7676
Þessi
byggðar,
byggðar,sem
semaðaðfornu
fornuog/eða
og/eðanýju
nýjuhefur
hefurverið
veriðnýtt
nýttsem
semsumarbeitiland.
sumarbeitiland. Þessi
7777
skýring
skýringvirðist
virðistkomast
komasteinna
einnanæst
næstþví
þvísem
semsagt
sagtererum
umafrétti
afréttií Grágás
í GrágásogogJónsbók.
Jónsbók.
Allt
Alltfrá
frátíma
tímaGrágásar
Grágásarhafa
hafaíslensk
íslensklög
lögfyrst
fyrstogogfremst
fremstgert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttur
afréttur
væri
væriafmarkaður
afmarkaðurfrá
fráaðliggjandi
aðliggjandijörðum,
jörðum,fremur
fremurenenaðaðþess
þessgerðist
gerðistþörf
þörfaðaðhann
hannværi
væri
skýrt
skýrtafmarkaður
afmarkaðurí heild
í heildsinni.
sinni.Í Íkafla
kafla4.2.
4.2.var
vargerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirákvæðum
ákvæðumJónsbókar
Jónsbókarum
um
úrlausn
úrlausnágreinings
ágreiningserer„kallar
„kallarannarr
annarrsér,
sér,annarr
annarrafrétt
afrétteða
eðaalmenning“
almenning“ogogmerkjamerkjalýsingu
lýsingu(eða
(eðamerkjagöngu)
merkjagöngu)við
viðsölu
sölulands.
lands.SáSáerernæstur
næsturbjó
bjóafrétt
afréttgat
gatstefnt
stefntþeim
þeimvið
við
7878
ÁkvæðiGráGrásig
sigtiltilgarðlags
garðlagsererafréttinn
afréttinnáttu,
áttu,aðaðtilteknum
tilteknumskilyrðum
skilyrðumuppfylltum.
uppfylltum. Ákvæði
gásar
gásar voru
voru mjög
mjög keimlík
keimlík því
því sem
sem hér
hér hefur
hefur verið
verið lýst
lýst enen ekki
ekki eins
eins ítarleg.
ítarleg. Í Í
landamerkjalögum,
landamerkjalögum,nr.
nr.5/1882,
5/1882,erereinungis
einungiskveðið
kveðiðá áum
umaðaðlandamerkjum
landamerkjumafrétta
afréttaogog
annarra
annarraóbyggðra
óbyggðralendna
lendnaskuli
skulihaldið
haldiðvið
við„að
„aðþví
þvíleyti
leytiþví
þvíverður
verðurvið
viðkomið“.
komið“.Skylda
Skylda
jarðeigenda
jarðeigendatiltilmerkjasetningar,
merkjasetningar,viðhalds
viðhaldsmerkja
merkjaogogskrásetningar
skrásetningarþeirra
þeirraererhins
hinsvegar
vegar
afdráttarlaus.
afdráttarlaus.Landamerkjalög,
Landamerkjalög,nr.
nr.41/1919,
41/1919,sem
semenn
enngilda,
gilda,verður
verðuraðaðskilja
skiljasvo
svoaðað
landamerki
landamerkiafrétta
afréttaskuli
skuliskrásett.
skrásett.Hins
Hinsvegar
vegarkemur
kemurskýrt
skýrtfram
framaðaðeinungis
einungisskuli
skulisetja
setja
merki
merkiogoghalda
haldavið
viðmerkjum
merkjumefefsásákrefst
krefstþess
þesssem
semland
landá áaðaðafrétti.
afrétti.Enn
Ennsem
semfyrr
fyrr
miðast
miðastþví
þvíákvæði
ákvæðilandamerkjalaga
landamerkjalagafyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðaðaðafmarka
afmarkalönd
löndjarða.
jarða.Síður
Síðurerer
talin
talinþörf
þörfá áaðaðafmarka
afmarkaafrétti
afréttií heild
í heildsinni
sinnimeð
meðskýru
skýrumóti.
móti.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.5.
5.5.
Ætla
Ætlamá
máaðaðsum
sumafréttarlönd
afréttarlöndhafi
hafilegið
legiðinnan
innanupphaflegra
upphaflegralandnáma.
landnáma.Önnur
Önnur
hafa
hafalegið
legiðutan
utanþeirra.
þeirra.Sú
Súkenning
kenninghefur
hefurverið
veriðsett
settfram
framaðaðréttur
rétturtiltilafrétta
afréttahafi
hafií í
upphafi
upphafiorðið
orðiðtiltilmeð
meðafnotanámi
afnotanámiá álandi
landisem
semhvorki
hvorkivar
varháð
háðeignarrétti
eignarréttieinstaklinga
einstaklinga
7979
Af
Afheimildum
heimildumverður
verðurhins
hinsvegar
vegarekki
ekkiráðið
ráðiðaðaðlandnámsmenn
landnámsmennhafi
hafinumið
numið
nénéríkis.
ríkis.
land
landtiltilannars
annarsenenfullrar
fullrareignar.
eignar.Afréttir
Afréttirvirðast
virðastþannig
þannighafa
hafaorðið
orðiðtiltilá áþrennan
þrennanhátt.
hátt.Í Í
fyrsta
fyrstalagi
lagierermögulegt
mögulegtaðaðlandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumið,
numið,gengið
gengiðkaupum
kaupumogogsölum
sölumogog
fyrr
fyrreða
eðasíðar
síðarverið
veriðlagt
lagttiltilafréttar.
afréttar.Í Íöðru
öðrulagi
lagigetur
geturverið
veriðum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðland
landhafi
hafi
verið
veriðnumið
numiðenenbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturekki
ekkiyfirfærst
yfirfærstogogfallið
falliðniður.
niður.Í Íaldanna
aldannarás
ráshafi
hafi
menn
mennóátalið
óátaliðfarið
fariðaðaðnýta
nýtasvæðið
svæðiðsem
semafrétt.
afrétt.Í Íþriðja
þriðjalagi
lagikann
kannónumið
ónumiðlandsvæði
landsvæðiaðað
hafa
hafaverið
veriðtekið
tekiðtiltilafnota
afnotasem
semafréttur,
afréttur,enda
endaþótt
þóttmeð
meðóformlegum
óformlegumhætti
hættiværi.
væri.
Með
Meðtilliti
tillititiltiluppruna
upprunaafrétta
afréttamá
máflokka
flokkaþáþáí íþrennt.
þrennt.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiererum
umþáþá
afrétti
afréttiaðaðræða
ræðasem
semkalla
kallamá
másamnotaafrétti.
samnotaafrétti.Þar
Þarererum
umaðaðræða
ræðaafrétti
afréttisem
semskv.
skv.elstu
elstu
heimildum
heimildumhafa
hafaverið
veriðí ísameiginlegum
sameiginlegumnotum
notumjarða
jarðaí ítilteknu
tilteknusveitarfélagi
sveitarfélagieða
eðaá á
afmörkuðu
afmörkuðusvæði.
svæði.Sýnast
Sýnastafréttir
afréttirþeir
þeirsem
semlögbækurnar
lögbækurnartóku
tókutiltileinkum
einkumfalla
fallaí íþennan
þennan

7575

Bjarni
BjarniJónsson
JónssonfráfráVogi
Vogi1917-1919,
1917-1919,s.s.43.
43.
Efnislega
Efnislegasvo
svoí ílögum
lögumum
umafréttarmálefni,
afréttarmálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.Sjá
Sjájafnframt
jafnframt1.1.gr.gr.þjóðlendulaga,
þjóðlendulaga,nr.nr.
58/1998.
58/1998.
7777
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177,
176-177,187
187(46.
(46.ogog54.
54.k.k.llb.).
llb.).Sbr.
Sbr.einnig
einnigGrágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331,
330-331,340,
340,342
342
(38.,
(38.,44.
44.ogog46.
46.k.k.lbþ.).
lbþ.).
7878
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.187
187(54.
(54.k.k.llb.).
llb.).
7979
Þórður
ÞórðurEyjólfsson:
Eyjólfsson:„Um
„Umafrétti
afréttiogogréttindi,
réttindi,sem
semafréttareign
afréttareignfylgja.“
fylgja.“September
September1970
1970(ópr.
(ópr.fjölr.).
fjölr.).S.1.
S.1.
7676
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221
221
205
221
flokk.
flokk. Óhætt
Óhætt sýnist
sýnist aðað álykta
álykta sem
sem svo
svo aðað hluti
hluti þeirra
þeirra landsvæða,
landsvæða, a.m.k.,
a.m.k., sem
sem
viðkomandi
viðkomandiafréttir
afréttirtaka
takaog/eða
og/eðatóku
tókutiltilhafi
hafilegið
legiðutan
utanþeirra
þeirrasvæða
svæðasem
semnumin
numinvoru
voru
eneneignarheimildir
eignarheimildirsnemma
snemmafallið
falliðniður,
niður,hafi
hafisvo
svoverið.
verið.Rétturinn
Rétturinntiltilþeirra
þeirrahafi
hafiorðið
orðið
tiltilmeð
meðþví
þvíaðaðíbúar
íbúarbyggðarlagsins
byggðarlagsinshafi
hafitekið
tekiðviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,sem
semlegið
legiðhefur
hefur
utan
utanþáverandi
þáverandibyggðarmarka,
byggðarmarka,tiltilsumarbeitar
sumarbeitarfyrir
fyrirbúpening
búpeningogogeftir
eftiratvikum
atvikumannarra
annarra
takmarkaðra
takmarkaðranota.
nota.
Í Íöðru
öðrulagi
lagiererum
umaðaðræða
ræðaafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,enenþar
þarererum
umþáþá
afrétti
afréttiaðaðræða
ræðasem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumtilheyrðu
tilheyrðueinstökum
einstökumjörðum,
jörðum,lögpersónum
lögpersónum
eða
eðastofnunum,
stofnunum,fyrst
fyrstogogfremst
fremstkirkjunum.
kirkjunum.Rekstur
Reksturannarra
annarraaðila
aðilavar
varþáþáheimill
heimillskv.
skv.
venjum
venjumogogsamningum,
samningum,enengegn
gegngreiðslu
greiðsluafréttartolls.
afréttartolls.Umræddir
Umræddirafréttir
afréttireru
eruaðaðmeginmeginstefnu
stefnutiltilskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða
eðaí ísumum
sumum
tilvikum
tilvikumafaföðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.Tilurð
Tilurðþessara
þessaraafrétta
afréttaererekki
ekkimeð
meðöllu
ölluljós
ljósenenþeim
þeim
skýringum
skýringumhefur
hefurm.a.
m.a.verið
veriðhreyft
hreyftaðaðumræddir
umræddirafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðhluti
hlutiafaflandnámi
landnámi
einstakra
einstakralandnámsjarða,
landnámsjarða,enenvegna
vegnalegu
legusinnar,
sinnar,landkosta
landkostaogogbúskaparhátta
búskaparháttaverið
veriðnýttir
nýttir
tiltilupprekstrar.
upprekstrar.
Í Íþriðja
þriðjalagi
lagierersvo
svoum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðland
landeða
eðahluti
hlutilands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðahafi
hafi
verið
veriðlagt
lagttiltilafréttar.
afréttar.
Eignarréttarleg
Eignarréttarlegþýðing
þýðinghugtaksins
hugtaksinsí ílöggjöf
löggjöfhefur
hefurverið
veriðá áreiki.
reiki.Hefðbundin
Hefðbundin
greining
greininggerir
gerirráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttir
afréttirverið
veriðflokkaðir
flokkaðirí íþrennt.
þrennt.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræða
afrétti
afréttisem
semeru
erufullkomið
fullkomiðeignarland,
eignarland,t.d.
t.d.þegar
þegarlönd
löndjarðar
jarðarhafa
hafaverið
veriðlögð
lögðtiltilafréttar.
afréttar.
Í Íöðru
öðrulagi
lagigeta
getaafréttir
afréttirverið
veriðí íafréttareign,
afréttareign,ogoghún
húneingöngu
eingöngutalin
talinfela
felaí ísér
sérþrengri
þrengri
eignarráð,
eignarráð,fyrst
fyrstogogfremst
fremstbeitarrétt
beitarréttogogveiði.
veiði.Í Íþriðja
þriðjaogogsíðasta
síðastalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræða
afréttarítök
afréttarítöksem
semfelast
felastþáþáí írétti
réttijarðar
jarðareða
eðajarða
jarðatiltiluppreksturs
upprekstursá áafrétt
afrétttilheyrandi
tilheyrandi
annarri
annarrijörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,oftast
oftastgegn
gegngjaldi.
gjaldi.SáSáafréttur
afrétturgetur
geturverið
veriðhvort
hvortheldur
heldurerer
háður
háðurbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttieða
eðaeinungis
einungisafréttareign,
afréttareign,sbr.
sbr.fyrri
fyrriflokkana
flokkanatvo.
tvo.Hugtakið
Hugtakið
afréttareign
afréttareign getur
getur svo
svo haft
haft víðtækari
víðtækari skírskotun,
skírskotun, þ.e.
þ.e. framangreint
framangreint afbrigði
afbrigði
takmarkaðra
takmarkaðraeignarréttinda
eignarréttindaaðaðlandi.
landi.
ÞáÞákemur
kemurtiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturmanna
mannatiltillandsnytja
landsnytjainnan
innanafrétta
afrétta
(og
(ogalmenninga).
almenninga).Þar
Þarverður
verðureinna
einnahelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirralandsnytja
landsnytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
verið
tiltilumfjöllunar
umfjöllunarí ílöggjöf
löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.beitar,
beitar,reka,
reka,veiði,
veiði,vatns
vatnsogogjarðefna,
jarðefna,sbr.
sbr.
kafla
kafla4.2.
4.2.
Frá
Frátíma
tímaGrágásar
Grágásarogogfram
framá áþennan
þennandag
daghefur
hefurverið
veriðkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí löggjöf
í löggjöf
hverjir
hverjirmættu
mættureka
rekaá áafrétt,
afrétt,hvenær,
hvenær,hversu
hversulengi
lengimætti
mættibeita
beitaþar
þarogoghverjar
hverjarskorður
skorður
yrðu
yrðusettar
settarvið
viðfjölda
fjöldafjár.
fjár.Ákvæði
ÁkvæðiGrágásar
GrágásarogogJónsbókar
Jónsbókarmiðuðust
miðuðustvið
viðafrétt
afrétterermenn
menn
„eigu
„eigutveir
tveireða
eðafleiri
fleirisaman.“
saman.“Samkvæmt
Samkvæmtlögum
lögumum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.
nr.
42/1969
42/1969áttu
áttu„allir
„allirbúfjáreigendur,
búfjáreigendur,sem
semlandsafnot
landsafnothafa
hafaí íhreppi
hreppieða
eðaá áfélagssvæði...“
félagssvæði...“
upprekstrarrétt
upprekstrarréttá áafrétt
afrétthrepps
hreppseða
eðaannars
annarsupprekstrarfélags.
upprekstrarfélags.Um
Umupprekstrarrétt
upprekstrarréttá á
afréttarland,
afréttarland,sem
semláláundir
undireinstaka
einstakajörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,fór
fórhins
hinsvegar
vegareftir
eftirfornri
fornrivenju
venju
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222

222
222

eða
eðasamningum.
samningum.Sömu
Sömureglur
reglurereraðaðfinna
finnaí ínúgildandi
núgildandilögum
lögumum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallfjall8080
skil
skilo.fl.,
o.fl.,nr.
nr.6/1986.
6/1986. Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.7.
4.7.
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaum
umbeit
beití íalmenningi
almenningivoru
vorurýmri
rýmrienenvarðandi
varðandiafréttina.
afréttina.
Enn
Ennfremur
fremurvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðhver
hversem
semvildi
vildimætti
mættigera
gerasel
selí íalmenningi,
almenningi,enenþað
þaðvar
var
bannað
bannaðí afréttum,
í afréttum,ogogöllum
öllumvar
varheimilt
heimiltaðaðnýta
nýtasér
sérreka
rekaí almenningi,
í almenningi,hvort
hvortheldur
heldurvar
var
viður
viðureða
eðahvalur,
hvalur,svo
svoframarlega
framarlegasem
semhann
hannhafði
hafðiekki
ekkiáður
áðurverið
veriðöðrum
öðrummerktur,
merktur,sjá
sjá
8181
nánar
nánarí kafla
í kafla4.9.
4.9.
8282
Sams
Samskonar
konar
Í ÍGrágás
Grágásererkveðið
kveðiðá áum
umrétt
réttmanna
mannatiltilaðaðveiða
veiðaí íalmenningum.
almenningum.
8383
Ekkiererminnst
minnstá áafrétti
afréttisérstaklega
sérstaklegaí íþessu
þessu
ákvæði
ákvæðivoru
voruí ígildi
gildisamkvæmt
samkvæmtJónsbók.
Jónsbók. Ekki
sambandi.
sambandi.Árið
Árið1849
1849erergefin
gefinútúttilskipun
tilskipunum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandiogogréttur
rétturtiltilveiði
veiðiá á
afréttum,
afréttum,sem
semfleiri
fleirieigi
eigisaman,
saman,bundinn
bundinnvið
viðþáþámenn
mennsem
semafrétt
afréttheyri
heyritiltilenení í
8484
Meðlögum
lögumnr.
nr.63/1954
63/1954eru
erureglur
reglur
almenningum
almenningumererveiði
veiðiöllum
öllummönnum
mönnumjafnheimil.
jafnheimil. Með
um
umfuglaveiðar
fuglaveiðarrýmkaðar
rýmkaðarmjög
mjögogogöllum
öllumíslenskum
íslenskumríkisborgurum
ríkisborgurumheimilaðar
heimilaðarfuglafuglaveiðar
veiðarí íalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumutan
utanlandareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endagæti
gætienginn
enginnsannað
sannað
eignarrétt
eignarréttsinn
sinntiltilþeirra.
þeirra.Heimild
Heimildtiltildýraveiða
dýraveiðaí íalmenningum
almenningumogogafréttum
afréttumutan
utan
landareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endageti
getienginn
enginnsannað
sannaðeignarrétt
eignarréttsinn
sinntiltilþeirra,
þeirra,ererveitt
veittíslenskíslenskum
umríkisborgurum
ríkisborgurumogogerlendum
erlendumríkisborgurum
ríkisborgurummeð
meðlögheimili
lögheimilihér
hérá álandi
landimeð
meðlögum
lögum
8585
nr.
nr.64/1994.
64/1994.
Engin
Enginsérákvæði
sérákvæðihafa
hafaverið
veriðí ííslenskri
íslenskrilöggjöf
löggjöfum
umvatnsréttindi
vatnsréttindiá áafréttum
afréttumogog
almenningum.
almenningum.Miklar
Miklardeilur
deilururðu
urðuum
umþað
þaðí íbyrjun
byrjunsíðustu
síðustualdar
aldarhvernig
hvernigeignarrétti
eignarréttiaðað
vatni
vatniværi
væriháttað,
háttað,í ítilefni
tilefniafafauknum
auknummöguleikum
möguleikumtiltilnýtingar
nýtingarvatnsorku.
vatnsorku.Lyktir
Lyktirurðu
urðu
þær
þæraðaðí ívatnalögum,
vatnalögum,nr.
nr.15/1923,
15/1923,erersett
settsúsúalmenna
almennaregla
reglaaðaðvatnsréttindi
vatnsréttindifylgi
fylgi
eignarrétti
eignarréttiaðaðlandi.
landi.Þess
Þessskal
skalþóþógetið
getiðaðaðvið
viðundirbúning
undirbúningvatnalaganna
vatnalagannavar
varFossaFossanefndin
nefndinsvokallaða
svokallaðasammála
sammálaum
umaðaðríkið
ríkiðætti
ættiöll
öllvatnsréttindi
vatnsréttindiutan
utanlandareigna
landareigna
8686
einstakra
einstakramanna.
manna.
Með
Meðvatnalögum,
vatnalögum,nr.
nr.15/1923,
15/1923,var
varheimild
heimildtiltilveiða
veiðaí ívötnum
vötnumá áafréttum
afréttumogog
almenningum,
almenningum,sem
semhéruð
héruðættu
ættueða
eðanotuðu
notuðumeð
meðlöglegri
löglegriheimild
heimildogogværu
væruekki
ekkieinstaks
einstaks
manns
mannseign,
eign,bundin
bundinvið
viðhéraðsmenn.
héraðsmenn.Öllum
Öllumvar
varhins
hinsvegar
vegarheimil
heimilveiði
veiðií ívötnum
vötnumá á
afréttum
afréttumogogalmenningum
almenningumogogöðrum
öðrumlendum
lendumutan
utanlandareigna
landareignalögbýla,
lögbýla,enda
endagæti
gæti
enginn
enginnsannað
sannaðeinstaklingsréttar
einstaklingsréttarheimild
heimildtiltilþeirra.
þeirra.Umrædd
Umræddregla
reglaþótti
þóttiekki
ekkifyllilega
fyllilega
skýr
skýrogogvar
varþað
þaðfyrst
fyrstmeð
meðdómi
dómiHæstaréttar
Hæstaréttarí Landmannaafréttarmálinu,
í Landmannaafréttarmálinu,HH1955
1955108
108

8080

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177
176-177(46.
(46.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331
330-331(38.
(38.k.k.lbþ.).
lbþ.).Lög
Lögum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,
fjallskil
fjallskilo.fl.,
o.fl.,nr.nr.42/1969,
42/1969,7.-8.
7.-8.gr.,
gr.,ogognr.nr.6/1986,
6/1986,7.-8.
7.-8.gr.gr.
8181
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
8282
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.349,
349,369
369(50.
(50.ogog74.
74.k.k.lbþ.).
lbþ.).
8383
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).
8484
Sjá
Sjá2.2.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
8585
Sjá
Sjá2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagaum
umfuglaveiðar
fuglaveiðarogogfuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.63/1954,
63/1954,2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
lagafuglaveiðar
fuglaveiðarogog
fuglafriðun,
fuglafriðun,nr.nr.33/1966
33/1966ogog1.1.mgr.
mgr.8.8.gr.gr.laga
lagaum
umvernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtum
spendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994.
64/1994.
8686
Nefndarálit
Nefndarálitminnihluta
minnihlutaFossanefndar,
Fossanefndar,bls.
bls.IVIVogog3232ogogNefndarálit
Nefndarálitmeirihluta
meirihlutaFossanefndar,
Fossanefndar,sbr.
sbr.16.
16.
ogog17.
17.gr.gr.þess
þessfrumvarps
frumvarpsogogathugasemdir
athugasemdirvið
viðþær
þærgreinar.
greinar.
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207
223
ogogmeð
meðgildistöku
gildistöku5.5.gr.
gr.laxlax-ogogsilungsveiðilaga
silungsveiðilaganr.
nr.53/1957
53/1957sem
semtekið
tekiðvar
varafafskarið
skarið
um
umþað,
það,ogogánántillits
tillitstiltilþess
þesshvort
hvortaðaðfyrir
fyrirlægi
lægisönnun
sönnunum
umeignarrétt
eignarréttaðaðviðkomandi
viðkomandi
landsvæði,
landsvæði,aðaðveiði
veiðií ívötnum
vötnumá áafrétti
afréttitilheyrði
tilheyrðibúendum
búendumsem
semupprekstrarrétt
upprekstrarréttættu
ættuá á
afréttinn
afréttinntiltilbúsþarfa
búsþarfaá ásama
samahátt
háttsem
semverið
veriðhefði
hefðienda
endaværi
væriveiðiréttur
veiðirétturí íþeim
þeimvötnum
vötnum
ekki
ekkií einkaeign,
í einkaeign,sbr.
sbr.núnú5.5.gr.
gr.laga
laganr.
nr.76/1970
76/1970um
umlaxlax-ogogsilungsveiði.
silungsveiði.
Allt
Alltaðaðeinu
einuþykir
þykirverða
verðaaðaðskýra
skýra5.5.gr.
gr.laxlax-ogogsilungsveiðilaga
silungsveiðilagatiltilsamræmis
samræmis
við
viðeignarhald
eignarhaldviðkomandi
viðkomandiafréttar/landsvæðis
afréttar/landsvæðisogogaðaðhún
húnsamkvæmt
samkvæmthljóðan
hljóðansinni
sinnitaki
taki
fyrst
fyrstogogfremst
fremsttiltilsamnotaafrétta.
samnotaafrétta.Lúti
Lútiviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,þ.e.
þ.e.afréttur
afrétturbeinum
beinum
eignarrétti
eignarréttiererveiðirétturinn
veiðirétturinnaðaðsama
samaskapi
skapiá áhendi
hendiþess
þesssama
samaaðila
aðilaogogfer
fermeð
meðhinar
hinar
beinu
beinu eignarréttarheimildir,
eignarréttarheimildir, skv.
skv. meginreglu
meginreglu 1.1. mgr.
mgr. 2.2. gr.
gr. laga
laga nr.
nr. 76/1970,
76/1970,
einstaklinga,
einstaklinga,sveitarfélaga
sveitarfélagaeða
eðaannarra.
annarra.SéSéafréttarland
afréttarlandekki
ekkiundirorpið
undirorpiðbeinum
beinumeignareignarrétti,
rétti,enenallt
alltaðaðeinu
einuí íafréttareign
afréttareignákveðinna
ákveðinnaaðila,
aðila,sbr.
sbr.flokkunin
flokkuniní íafrétti
afréttikirkna
kirknaogog
stofnana
stofnanahér
héraðaðframan
framanogogafréttareignin
afréttareignineftir
eftiratvikum
atvikumverið
veriðframseld
framseldsem
semslík,
slík,þáþáerer
ástæða
ástæðatiltilþess
þessaðaðætla
ætlaaðaðveiðiréttur
veiðirétturséséá áhendi
hendiþess
þessaðila
aðilasem
semererhandhafi
handhafiafréttarafréttareignarinnar.
eignarinnar.ÁÁöðrum
öðrumþeim
þeimlandsvæðum
landsvæðumsem
semhvorki
hvorkifalla
fallaí íflokk
flokkafrétta
afréttanénésýnt
sýntverði
verði
fram
framá átilvist
tilvisteinstaklingseignarréttarheimilda
einstaklingseignarréttarheimildatiltilveiði
veiðiþáþátilheyrir
tilheyrirveiðiréttur,
veiðiréttur,aðað
8787
óbreyttu,
óbreyttu,íslenska
íslenskaríkinu,
ríkinu,sbr.
sbr.1.1.mgr.
mgr.2.2.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998.
58/1998.
Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererekki
ekkifjallað
fjallaðum
umrétt
rétttiltiljarðefna
jarðefnautan
utaneignarlanda.
eignarlanda.Með
Með
tilskipun
tilskipunfrá
fráárinu
árinu1878
1878erermælt
mæltfyrir
fyrirum
umheimild
heimildhvers
hversogogeins
einstiltilhagnýtingar
hagnýtingartiltilgreindra
greindrajarðefna
jarðefnaá áfjöllum,
fjöllum,þjóðvegum
þjóðvegumogogöðrum
öðrumstöðum,
stöðum,sem
semeinskis
einskiseign
eignværu.
væru.
Árið
Árið1907
1907ererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí lögum
í lögumaðaðlandssjóður
landssjóðurteljist
teljistnámueigandi
námueigandií „afrjettum,
í „afrjettum,
8888
almenningum
almenningumogogöræfum,
öræfum,sem
semekki
ekkieru
erumetin
metintiltildýrleika“.
dýrleika“.
Skyldur
Skyldurþeirra
þeirraererhagsmuna
hagsmunahafa
hafaáttáttaðaðgæta
gætaá áafréttum
afréttumhafa
hafafyrst
fyrstogogsíðast
síðast
falist
falistí íaðaðfylgja
fylgjalagareglum,
lagareglum,samþykktum
samþykktumeða
eðasamningum
samningumum
umtilhögun
tilhögunnýtingarinnar.
nýtingarinnar.
Heimildir
Heimildirbenda
bendaekki
ekkitiltilþess
þessaðaðafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðtíundaðir
tíundaðirsérstaklega
sérstaklegatiltilskatts
skattsfyrr
fyrr
enená á20.
20.öld.
öld.Sjá
Sjánánar
nánarí kafla
í kafla5.2.
5.2.
Frá
Frátíma
tímanýbýlatilskipunarinnar
nýbýlatilskipunarinnar1776
1776má,
má,a.m.k.
a.m.k.framan
framanaf,af,merkja
merkjaþann
þannmun
mun
á ásamnotaafréttum
samnotaafréttumogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaaðaðlöggjafinn
löggjafinnhefur
hefurtalið
talið
8989
nýbýlasig
sig hafa
hafa rýmri
rýmri heimildir
heimildir tiltil aðað skipa
skipa málum
málum á á hinum
hinum fyrrnefndu.
fyrrnefndu. Í Í nýbýlatilskipuninni
tilskipuninnierereinn
einnflokkur
flokkuróbyggðra
óbyggðralandsvæða
landsvæðanefndur
nefndurafréttaralmenningur,
afréttaralmenningur,sbr.
sbr.
8787
Sjá
Sjá123.
123.gr.gr.vatnalaga,
vatnalaga,nr.nr.15/1923,
15/1923,lög
lögum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.61/1932;
61/1932;lög
lögum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.112/1941;
112/1941;5.5.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogogsilungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.53/1957
53/1957ogog5.5.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
8888
Sbr.
Sbr.tilskipun
tilskipunfráfrá13.
13.júní
júní1787
1787um
umverslunar
verslunarogogsiglingamálefni
siglingamálefniá áÍslandi,
Íslandi,8.-10.
8.-10.gr.;
gr.;13.
13.gr.gr.
námulaga,
námulaga,nr.nr.61/1907;
61/1907;ogog1.1.gr.gr.námulaga,
námulaga,nr.nr.50/1909.
50/1909.Í Ísíðari
síðarilöggjöf
löggjöfum
umþetta
þettaefni
efniererekki
ekkifjallað
fjallað
sérstaklega
sérstaklegaum
umafrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.
8989
Skýr
Skýrdæmi
dæmium
umþetta
þettamá
másjásjáí 1.
í 1.ogog4.4.gr.gr.nýbýlalaga
nýbýlalagafráfrá1897,
1897,hugsanlega
hugsanlega2.2.gr.gr.veiðitilskipunar
veiðitilskipunarfráfrá
20.
20.júní
júní1849,
1849,1.1.ogog13.
13.gr.gr.námulaga
námulaganr.nr.61/1907,
61/1907,1.1.mgr.
mgr.12.
12.gr.gr.laga
lagaum
umfasteignamat
fasteignamatogog
fasteignaskráningu
fasteignaskráningunr.nr.28/1963,
28/1963,7.7.ogog8.8.gr.gr.laga
lagaum
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.nr.nr.6/1986,
6/1986,sbr.
sbr.
greinargerð
greinargerðmeð
meðupphaflegu
upphaflegufrumvarpi
frumvarpitiltilþeirra
þeirralaga.
laga.Auk
Aukþess
þessmá
mábenda
bendaá áþau
þaugögn
gögnsem
semlágu
lágutiltil
grundvallar
grundvallarþingsályktunartillögum
þingsályktunartillögumfráfrá1917
1917ogog1919
1919ogogsvo
svosjálfum
sjálfumvatnalögunum
vatnalögunumfráfrá1923.
1923.Það
Það
veldur
veldurþóþóvafa
vafaaðaðí íviðkomandi
viðkomandilögum
lögumeru
eruekki
ekkialltaf
alltafgerðir
gerðirfyrirvara
fyrirvaravegna
vegnaþeirra
þeirralandsvæða
landsvæðaeða
eða
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kafla
kafla4.3.
4.3.Það
Þaðhugtak
hugtaká ásér
séreldri
eldrisögu
söguogogkemur
kemurm.a.
m.a.fyrir
fyrirí íJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnúsMagnússonar
sonarogogPáls
PálsVídalíns
Vídalínsí ísvipaðri
svipaðrimerkingu
merkinguogogsamnotaafréttur.
samnotaafréttur.Í Ínýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninni
virðist
virðistekki
ekkigert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðafréttaralmenningar
afréttaralmenningarséu
séuháðir
háðirbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttienen
viðurkennt
viðurkenntaðaðeigendur
eigendurogogábúendur
ábúendurnærliggjandi
nærliggjandijarða
jarðakunni
kunniaðaðeiga
eigaþar
þareinhvern
einhvern
nýtingarrétt.
nýtingarrétt.
Í Í1.1.gr.
gr.nýbýlalaga,
nýbýlalaga,nr.
nr.15/1897,
15/1897,sem
semvið
viðtóku
tókuafafnýbýlatilskipuninni
nýbýlatilskipuninnisegir
segirsvo:
svo:
Nýbýli
Nýbýlimá
mástofna
stofnaá áeyðijörðum
eyðijörðumogogí íöðrum
öðrumóbyggðum
óbyggðumlöndum,
löndum,ererenginn
enginngetur
getur
sannað
sannaðsína
sínaeign.
eign.Svo
Svomá
máogogstofna
stofnanýbýli
nýbýlií íafrjettum,
afrjettum,erersveitarfélög
sveitarfélögeiga,
eiga,ogog
almenningum,
almenningum, efef sveitarstjórnir
sveitarstjórnir þeirra
þeirra sveitarfélaga
sveitarfélaga erer afrjettina
afrjettina eiga
eiga eða
eða eiga
eiga
hagsmuna
hagsmunaaðaðgæta
gætaí íalmenningnum,
almenningnum,leyfa
leyfaþað,
það,ogogsýslunefndin
sýslunefndinveitir
veitirtiltilþess
þess
samþykki
samþykkisitt.
sitt.

Í Í2.2.gr.
gr.laganna
lagannaererkveðið
kveðiðsérstaklega
sérstaklegaá áum
umþað
þaðaðaðnýbýlingur
nýbýlingurskuli
skuliláta
látavita
vitaum
um
fyrirætlun
fyrirætlunsína
sínaefefhann
hannvilji
viljistofna
stofnanýbýli
nýbýliá áeyðijörð
eyðijörðeða
eðaí íóbyggðu
óbyggðulandi
landiogogvar
varþáþá
gefinn
gefinnsex
sexmánaða
mánaðafrestur
fresturefefeinhver
einhvervildi
vildigefa
gefasig
sigfram
frammeð
meðheimildarskírteini
heimildarskírteinifyrir
fyrir
landinu.
landinu.
Í Íupphaflegu
upphaflegufrumvarpi
frumvarpitiltilnýbýlalaga
nýbýlalagavar
varekki
ekkimiðað
miðaðvið
viðafrétti
afréttisveitarfélaga
sveitarfélaga
heldur
heldurafrétti
afréttiótilgreint.
ótilgreint.Stjórnarráðið
Stjórnarráðiðtaldi
taldiþað
þaðhins
hinsvegar
vegarekki
ekkiætlun
ætlunþingsins
þingsinsaðaðlögin
lögin
tækju
tækjutiltilafrétta
afréttasem
semværu
værueign
eigneinstakra
einstakraaðila,
aðila,jarða
jarðaeða
eðakirkna
kirknaogogþví
þvívar
varorðalagi
orðalagi
ákvæðisins
ákvæðisinsbreytt
breytttiltilþessa
þessahorfs.
horfs.
ÁÁsama
samatíma
tímasýnast
sýnastafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanahafa
hafaverið
veriðaðgreindir
aðgreindir
frá
frásamnotaafréttum
samnotaafréttumogogþáþáyfirleitt
yfirleittekki
ekkineinir
neinirfyrirvarar
fyrirvarargerðir
gerðirvarðandi
varðandigrunngrunneignarrétt
eignarréttjarðeigandans.
jarðeigandans.Sama
Samaafstaða
afstaðaendurspeglast
endurspeglastogogí íþeim
þeimsölum
sölumríkisjarða
ríkisjarðasem
sem
áttu
áttusér
sérstað
staðá áfyrstu
fyrstuáratugum
áratugumaldarinnar
aldarinnarenenþáþávoru
voruafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogog
9090
Breytingarmá
má
stofnana
stofnanaseldir,
seldir,aðaðþví
þvíerervirðist
virðistsem
sembein
beinogogfyrirvaralaus
fyrirvaralauseignarlönd.
eignarlönd. Breytingar
þóþómerkja
merkjaí ísíðari
síðaritíma
tímalöggjöf
löggjöfþar
þarsem
semekki
ekkivirðist
virðistgerður
gerðurneinn
neinngrundvallarmunur
grundvallarmunurá á
9191
samnotaafréttum
samnotaafréttumogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana.
stofnana.
Dómstólar
Dómstólar hafa
hafa frá
frá árinu
árinu 1955
1955 fjallað
fjallað um
um eignarréttartilkall
eignarréttartilkall einstaklinga,
einstaklinga,
9292
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómur
sveitarfélaga
sveitarfélagaogogríkis
ríkistiltileinstakra
einstakraafrétta.
afrétta. Í ÍHH1955
fyrri)
fyrri)ogogHH1981
19811584
1584(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómursíðari)
síðari)var
vartekist
tekistá áum
umeignarréttareignarréttartilkall
tilkallaðaðLandmannaafrétti.
Landmannaafrétti.Í Ífyrra
fyrramálinu
málinuvar
varbeinu
beinueignarréttartilkalli
eignarréttartilkalliafréttarhafa
afréttarhafa
hafnað,
hafnað,enda
endavoru
voruþeir
þeirekki
ekkitaldir
taldirhafa
hafasýnt
sýntfram
framá átilvist
tilvistslíks
slíksréttar,
réttar,hvorki
hvorkifyrir
fyrirnám,
nám,
löggerninga,
löggerninga,hefð
hefðnénémeð
meðöðrum
öðrumhætti.
hætti.Afnot
Afnotsem
semfalist
falisthefðu
hefðuí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrir
sauðfé,
sauðfé,veiði
veiðiogogöðrum
öðrumtakmörkuðum
takmörkuðumnotum
notumstyddu
stydduekki
ekkieignarréttartilkall
eignarréttartilkallí íbeinni
beinni

afrétta
afréttasem
semsveitarfélög
sveitarfélöghafa
hafaeignast
eignastá ásíðari
síðaritímum
tímumogogeiga
eigahugsanlega
hugsanlegafullkomnar
fullkomnareignarheimildir
eignarheimildir
fyrir.
fyrir.
9090
Sjá
SjáHH1994
19942227
2227(Geitland)
(Geitland)ogogHH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði).
(Auðkúluheiði).
9191
Í Ídæmaskyni
dæmaskynimá
mábenda
bendaá áaðaðsamkvæmt
samkvæmtákvæði
ákvæði2.2.mgr.
mgr.5.5.gr.gr.laga
laganr.nr.33/1966
33/1966um
umfuglaveiði
fuglaveiðiogog
fuglafriðun
fuglafriðunogog2.2.gr.gr.námulaga
námulaganr.nr.24/1973,
24/1973,sbr.
sbr.athugasemdir
athugasemdirmeð
meðþeirri
þeirrigrein,
grein,sýnist
sýnistsönnunarbyrðin
sönnunarbyrðin
um
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttaðaðafrétti
afréttií öllum
í öllumtilvikum
tilvikumhvíla
hvílaá áþeim
þeimaðila,
aðila,sem
semheldur
heldurslíkum
slíkumrétti
réttifram.
fram.
9292
Sjá
Sjájafnframt
jafnframtLyfrd.
Lyfrd.eldri
eldriVII-223
VII-223ogogLyfrd.
Lyfrd.yngri
yngriV-327.
V-327.
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225
225
209
225
merkingu.
merkingu.Í ÍHH1969
1969510
510(Nýjabæjarafréttur),
(Nýjabæjarafréttur),HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)um
umafrétt
afrétt
Lundarreykjadalshrepps
Lundarreykjadalshreppsaustan
austanReyðarvatns,
Reyðarvatns,HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
1997
1183
1183(Eyvindarstaðaheiði)
(Eyvindarstaðaheiði)var
vareignarréttartilkalli
eignarréttartilkalliafréttarhafa
afréttarhafaí öllum
í öllumtilvikum
tilvikumhafnað.
hafnað.
Auk
Aukþeirra
þeirraatriða
atriðasem
sem réðu
réðutilhögun
tilhögunsönnunarbyrði
sönnunarbyrði í í LandmannaafréttarLandmannaafréttardóminum
dóminumfyrri
fyrrisýnast
sýnastlega,
lega,staðsetning
staðsetningogoglandshættir
landshættirhafa
hafaáhrif,
áhrif,sem
semogogupplýsingar
upplýsingar
sem
semraktar
raktarverða
verðatiltilLandnámu
Landnámuogogþáþáeru
erugerðar
gerðarkröfur
kröfurum
umheimildir
heimildirvarðandi
varðandiórofa
órofa
framsal
framsalréttinda
réttindayfir
yfirviðkomandi
viðkomandiafréttum.
afréttum.Afsöl
Afsölog/eða
og/eðaaðrar
aðrareignarheimildir
eignarheimildirsýnast
sýnast
þáþáekki
ekkiheldur
heldurduga
dugaeinar
einarogogsér
sérheldur
heldureru
eruþær
þærkröfur
kröfurgerðar
gerðaraðaðmeintur
meinturrétthafi
rétthafisýni
sýni
fram
framá áaðaðsásásem
semafsalaði
afsalaðihafi
hafií íraun
raunverið
veriðréttilega
réttilegakomin
kominaðaðumræddum
umræddumréttindum.
réttindum.Í Í
HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)var
vareignarréttur
eignarrétturAndakílshrepps
Andakílshreppsaðaðafrétti
afréttisínum
sínumstaðfestur
staðfestur
enentiltilafréttarins
afréttarinshafði
hafðisérstaklega
sérstaklegaverið
veriðlögð
lögðGullberastaðatunga,
Gullberastaðatunga,úrúrlandi
landijarðarinnar
jarðarinnar
Gullberastaða.
Gullberastaða.Til
Tilathugunar
athugunarí íþví
þvísambandi
sambandierereinnig
einnigniðurstaðan
niðurstaðaní íHH1975
197555,
55,landalandamerkjamáli
merkjamáliá áArnarvatnsheiði,
Arnarvatnsheiði,þar
þarsem
semengir
engirfyrirvarar
fyrirvararvoru
vorua.m.k.
a.m.k.gerðir
gerðirum
umeignareignarrétt
réttHálsaHálsa-ogogReykholtsdalshreppa
Reykholtsdalshreppaaðaðafrétti
afréttisínum,
sínum,landsvæði
landsvæðisem
semfyrrum
fyrrumhafði
hafði
verið
veriðskipt
skiptútútúrúrjörðinni
jörðinniKalmanstungu.
Kalmanstungu.
Séu
Séuframangreindir
framangreindirdómar
dómarskoðaðir
skoðaðirmeð
meðhliðsjón
hliðsjónafafþví
þvísem
semáður
áðurgreindi
greindium
um
flokkun
flokkunafrétta
afréttameð
meðtilliti
tillititiltiluppruna
upprunavirðist
virðistóhætt
óhættaðaðfella
fellaLandmannaafrétt
Landmannaafréttundir
undir
samnotaafrétt,
samnotaafrétt,sbr.
sbr.HH1955
1955108
108ogogHH1981
19811584.
1584.ÞáÞásýnast
sýnastafréttir
afréttirLundarreykjadalsLundarreykjadalshrepps
hreppsaustan
austanReyðarvatns,
Reyðarvatns,Auðkúluheiði
AuðkúluheiðiogogEyvindarstaðaheiði
Eyvindarstaðaheiðiverða
verðafelldir
felldirundir
undir
flokkinn
flokkinnafréttir
afréttireinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,sbr.
sbr.HH1971
19711137,
1137,HH1997
19971162,
1162,HH1997
1997
1183
1183ogogaðaðauki
aukiHH1969
1969510
510(Nýjabæjarafréttur).
(Nýjabæjarafréttur).Loks
Loksvirðast
virðastGullberastaðatunga
Gullberastaðatungavið
við
Reyðarvatn
ReyðarvatnogogKalmanstunguland
Kalmanstungulandá áArnarvatnsheiði
Arnarvatnsheiðidæmi
dæmium
umþað
þaðaðaðlönd
löndeða
eðahluti
hluti
lands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðahafi
hafiverið
veriðlögð
lögðtiltilafréttar,
afréttar,sbr.
sbr.HH1971
19711137
1137ogogHH1975
197555.
55.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurekki
ekkihægt
hægtaðaðútiloka
útilokaaðaðlandsvæði
landsvæðisem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirfyrirliggjandi
liggjandiheimildum
heimildumeru
erusamnotaafréttir
samnotaafréttirhafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðið
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti.
eignarrétti.Samhengi
Samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurhins
hinsvegar
vegarekki
ekki
fyrir.
fyrir.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarfyrst
fyrstogogfremst
fremstfalist
falistí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrirbúbúfénað.
fénað.Reglur
Reglurum
umafmörkun
afmörkuná áafréttum
afréttumhafa
hafaverið
veriðmun
munrýmri
rýmrienenvarðandi
varðandijarðir
jarðirogog
fyrst
fyrstogogfremst
fremstmiðast
miðastvið
viðhagsmuni
hagsmunieigenda
eigendaaðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðlöglöggjafinn
gjafinnhefur
hefurráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindumá áafréttum
afréttumtiltilannarra
annarraenenafréttarhafa
afréttarhafaogogekki
ekki
lagt
lagtá áþáþásömu
sömuskyldur
skyldurogogeigendur
eigendurjarða.
jarða.Í Ístað
staðþeirra
þeirraalmennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,
hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðarhefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
fara
með
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltiltakmarkaðrar
takmarkaðrarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemma
urðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstólaererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verður
ekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðlíkur
líkurséu
séuá á
því
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerersamnotaafréttur
samnotaafrétturséséþjóðlenda.
þjóðlenda.
Að
Aðþví
þvíerervarðar
varðarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,virðist
virðistmunurinn
munurinnsásáaðað
réttindi
réttindieinstakra
einstakrajarða
jarðatiltillandsvæðisins
landsvæðisinsogogtilheyrsla
tilheyrslaþess
þessí íþví
þvísambandi
sambandieru
erumeiri
meirienen
varðandi
varðandisamnotaafréttina.
samnotaafréttina.Jafnframt
Jafnframthefur
hefurlöggjafinn
löggjafinnekki
ekkiráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindum
á áslíkum
slíkumsvæðum
svæðumá ásama
samahátt
háttogogá ásamnotaafréttum.
samnotaafréttum.Hvort
Hvorttiltekinn
tiltekinnafréttur
afréttureinstakrar
einstakrar
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jarðar
jarðareða
eðastofnunar
stofnunarererundirorpinn
undirorpinnbeinum
beinumeða
eðaóbeinum
óbeinumeignarrétti
eignarréttiheimajarðar
heimajarðarerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkieinhlítt
einhlíttogogverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.Kröfur
Kröfurdómstóla
dómstólatiltil
sönnunar
sönnunaraðaðþví
þvíerervarðar
varðarannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaogoghins
hins
vegar
vegarsamnotaafrétti
samnotaafréttivirðast
virðastþóþósambærilegar.
sambærilegar.
Um
Umlönd
löndeða
eðahluta
hlutalands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semlagt
lagthefur
hefurverið
veriðtiltilafréttar
afréttarvísast
vísast
tiltilkafla
kafla4.2.
4.2.um
umhugtakið
hugtakiðjörð,
jörð,sbr.
sbr.einnig
einnigHH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)ogogHH1975
19755555
(Arnarvatnsheiði).
(Arnarvatnsheiði).
4.5.
4.5. Jörð
Jörðeða
eðaafréttur?
afréttur?
Hér
Hérhefur
hefuraðaðframan
framanverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir
fyrirþeirri
þeirriflokkun
flokkunlands
landssem
sembyggt
byggtvar
vará áfram
fram
aðaðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulagaogogfól
fólí ísér
sérskiptingu
skiptinguí íjarðir,
jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.Í Í
kafla
kafla4.2.
4.2.kemur
kemurfram
framaðaðjörð
jörðsésélandsvæði
landsvæðisem
semupprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúr
einstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnaðtiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eðaeignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Um
Umhugtakið
hugtakið
jörð
jörðsegir
segireinnig
einnigaðaðþóþósvo
svohvorki
hvorkiverði
verðiráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almenntsésé
gert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu,
stöðu,annars
annars
vegar
vegarheimaland,
heimaland,undirorpið
undirorpiðsérstakri
sérstakriogogmeiriháttar
meiriháttarnýtingu,
nýtingu,ogoghins
hinsvegar
vegarannað
annað
land,
land,úthagi
úthagieða
eðaafréttarland
afréttarlandí ítakmarkaðri
takmarkaðrinotum,
notum,þáþáfinnist
finnistallt
alltaðaðeinu
einueinstök
einstökdæmi
dæmi
um
umslíka
slíkaskiptingu.
skiptingu.Af
Afslíkum
slíkumdæmum
dæmumverði
verðiþóþóengar
engaralmennar
almennarályktanir
ályktanirdregnar
dregnarum
um
mismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðulands
landsinnan
innanjarðar.
jarðar.
Afrétti
Afréttihefur
hefuróbyggðanefnd
óbyggðanefndflokkað
flokkaðí íþrennt
þrenntá ágrundvelli
grundvelliuppruna,
uppruna,sbr.
sbr.kafla
kafla
4.4.
4.4.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagisamnotaafrétti,
samnotaafrétti,þ.e.
þ.e.þáþáafrétti
afréttisem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumhafa
hafaverið
veriðí í
sameiginlegum
sameiginlegumnotum
notumjarða
jarðaí tilteknu
í tilteknusveitarfélagi
sveitarfélagieða
eðaá áafmörkuðu
afmörkuðusvæði.
svæði.Í Íöðru
öðrulagi
lagi
afrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,sem
semskv.
skv.elstu
elstuheimildum
heimildumtilheyrðu
tilheyrðueinstökum
einstökum
jörðum,
jörðum,lögpersónum
lögpersónumeða
eðastofnunum,
stofnunum,fyrst
fyrstogogfremst
fremstkirkjunum.
kirkjunum.Umræddir
Umræddirafréttir
afréttir
eru
eruaðaðmeginstefnu
meginstefnuskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða,
eða,í í
sumum
sumumtilvikum,
tilvikum,afaföðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.Í Íþriðja
þriðjalagi
lagiererum
umaðaðræða
ræðajarðir
jarðirsem
semaðaðhluta
hluta
eða
eðaöllu
ölluleyti
leytihafa
hafaverið
veriðlagðar
lagðartiltilafréttar
afréttarogoggilda
gildaþar
þarum
umsambærilegar
sambærilegarsönnunarsönnunarkröfur
kröfurogogum
umeignarhald
eignarhaldaðaðlandi
landijarða
jarðayfirleitt.
yfirleitt.
Til
Tilviðbótar
viðbótarogogfyllingar
fyllingarþessum
þessummeginforsendum
meginforsendumereróhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtaðaðhuga
huga
nokkru
nokkrunánar
nánaraðaðákveðnum
ákveðnumtilvikum
tilvikumsem
semvirðast
virðastá ámörkum
mörkumframangreindra
framangreindraflokka.
flokka.
Innan
Innanmerkja
merkjajarða
jarðakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastsvæði
svæðisem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttur
afrétturenenhafa
hafaþóþóekki
ekki
sjálfstæða
sjálfstæðaafmörkun.
afmörkun.Jafnvel
Jafnvelerersásámöguleiki
möguleikifyrir
fyrirhendi
hendiaðaðþau
þauséu
séuá áeinhvern
einhvernhátt
hátt
afmörkuð.
afmörkuð.Hér
Hérmá
máeinnig
einnignefna
nefnasvæði
svæðisem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttarland,
afréttarland,fjallhagi,
fjallhagi,beitiland,
beitiland,
upprekstrarland
upprekstrarlandeða
eðaeru
eruauðkennd
auðkenndmeð
meðsambærilegum
sambærilegumhætti.
hætti.Í Íþessu
þessuþarf
þarfekki
ekkiaðað
felast
felastmismunandi
mismunandieignarréttarleg
eignarréttarlegstaða
staðalands
landsinnan
innanjarðarinnar.
jarðarinnar.Hugsanlegt
Hugsanlegtereraðað
vísað
vísaðsésétiltilgamalgróinnar
gamalgróinnarnotkunar
notkunará áviðkomandi
viðkomandijarðarhluta
jarðarhlutasem
sembeitarlandi.
beitarlandi.Þýðing
Þýðing
hugtaksins
hugtaksinsafréttur
afrétturhefur
hefurlengi
lengiverið
veriðá áreiki
reikiogogekki
ekkiósennilegt
ósennilegtaðaðnotkun
notkunþess
þessí tímans
í tímans
rás
rássésémeð
meðeinhverjum
einhverjumafbrigðum,
afbrigðum,e.t.v.
e.t.v.tengdum
tengdumstaðháttum.
staðháttum.Í Ísveitarfélögum
sveitarfélögumþar
þar
sem
semekki
ekkifinnast
finnastafréttir
afréttirsamkvæmt
samkvæmtþeirri
þeirriflokkun
flokkunsem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefurlagt
lagttiltil
grundvallar
grundvallarkann
kannþað
þaðjafnvel
jafnvelaðaðvera
veranotað
notaðum
umfjalllendi
fjalllendijarða
jarðaá ásvæðinu
svæðinualmennt.
almennt.Það
Það
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erermat
matóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðslík
slíkaðstaða
aðstaðaein
einogogsér,
sér,ogogþáþáeinkum
einkumefefsvæði
svæðiererkallað
kallað
afréttur
afrétturánánsjálfstæðrar
sjálfstæðrarafmörkunar,
afmörkunar,raski
raskiekki
ekkiþeim
þeimeignarréttarlegu
eignarréttarleguforsendum,
forsendum,þ.m.t.
þ.m.t.
sönnunarstöðu,
sönnunarstöðu,sem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefurbyggt
byggtá áviðvíkjandi
viðvíkjandiréttarstöðu
réttarstöðujarða.
jarða.Gera
Gera
þarf
þarfhins
hinsvegar
vegarskýran
skýrangreinarmun
greinarmuná átilvikum
tilvikumafafþessu
þessutagi
tagiogogafréttum
afréttumeinstakra
einstakrajarða
jarða
eða
eðastofnana
stofnanasem
semeru
eruskildir
skildirfrá
fráviðkomandi
viðkomandiheimajörð
heimajörðmeð
meðsjálfstæðum
sjálfstæðummerkjum
merkjumeða
eða
öðrum
öðrumfasteignum.
fasteignum.
Í Íþessu
þessusamhengi
samhengiskal
skalþað
þaðrifjað
rifjaðupp
uppaðaðland
landjarða
jarðakann
kannaðaðvera
veranýtt
nýttsem
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SigurðurÞórarinsson
Þórarinsson1960,
1960,s.s.14-15.
14-15.
9797
Sbr.
Sbr.Saxo
SaxoGrammaticus,
Grammaticus,1985:
1985:Danmarks
DanmarksKrønike.
Krønike.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.XXII-XXIII.
XXII-XXIII.
9494

P08.05.583.013.262.indd 227

10/16/08 1:33:46 PM

228
228

212
228

aðaðbenda
bendaá áþað
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ótrúligtþykkja,
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jökulfjöllá áÍslandi
Íslandiþar
þarsem
semhann,
hann,sennilega
sennilegafyrstur
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leiðir
sem
semtiltilálita
álitakomi
komium
ummörk
mörkeignarlanda
eignarlandavið
viðjökul.
jökul.Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagimætti
mættihugsa
hugsasér
séraðað
merkin
merkinværu
værubreytileg
breytilegogogmiðuðust
miðuðustvið
viðjökulbrún
jökulbrúná áhverjum
hverjumtíma.
tíma.Í Íöðru
öðrulagi
lagigætu
gætu
þau
þaunáð
náðaðaðelstu
elstuþekktu
þekktujökulbrún,
jökulbrún,sbr.
sbr.reglu
regluvatnalaga
vatnalagaum
um„fornan
„fornanmiðjan
miðjanfarveg“
farveg“í í
ám.
ám.Loks
Loksværi
værií íþriðja
þriðjalagi
lagihægt
hægtaðaðtaka
takamið
miðafafjökulbrún
jökulbrúná áþeim
þeimtíma
tímaþegar
þegar
107
107
Takaber
berfram
framaðaðgrein
grein
landamerkin
landamerkinvoru
voruskráð
skráðeða
eðaþau
þauákveðin
ákveðinmeð
meðöðrum
öðrumhætti.
hætti. Taka
þessi
þessiererrituð
rituðfyrir
fyrirgildistöku
gildistökuþjóðlendulaganna
þjóðlendulaganna1998.
1998.Niðurstaða
NiðurstaðaTryggva
Tryggvaerersúsúaðað
réttast
réttastséséaðaðlandamerkin
landamerkinséu
séubreytileg
breytilegogogmiðist
miðistvið
viðjökulbrúnina
jökulbrúninaeins
einsogoghún
húnererá á
hverjum
hverjumtíma.
tíma.Telur
TelurTryggvi
Tryggviaðaðþeir
þeirsem
semvöldu
völdujökul
jökulsem
semlandamerkjaviðmiðun
landamerkjaviðmiðunhafi
hafi
gert
gertsér
sérgrein
greinfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjökulbrúnin
jökulbrúninfærðist
færðisttil.
til.Með
Meðvísan
vísantiltilreglna
reglnaíslensks
íslensksréttar
réttar
varðandi
varðandibreytingu
breytinguá áfjöru
fjöruogoglandauka
landaukasem
semþar
þarmyndast
myndastséséástæða
ástæðatiltilaðaðætla
ætlaaðað

landsvæði
landsvæðiutan
utanfullkominna
fullkominnaeignarlanda
eignarlandaogogsérstakra
sérstakrafriðlanda,
friðlanda,sem
semekki
ekkihafa
hafaaðaðeinhverju
einhverjumarki
markiverið
verið
nýtt
nýtttiltilsauðfjárbeitar
sauðfjárbeitareða
eðasauðfé
sauðféfarið
fariðþar
þarum
umá ásumrin
sumrinogogverið
veriðsmalað
smalaðaðaðhausti.
hausti.Ekki
Ekkiererþóþóhægt
hægtaðað
útiloka,
útiloka,aðaðslík
slíksvæði
svæðifinnist
finnistinni
inniá áhálendinu.
hálendinu.Jöklar
Jöklarlandsins,
landsins,aðaðþví
þvímarki
markisem
semþeir
þeirfalla
fallaekki
ekkiinnan
innan
fullkominna
fullkominnaeignarlanda,
eignarlanda,teljast
teljastaðaðöllum
öllumlíkindum
líkindumalmenningar“
almenningar“(„Um
(„Umeignarhald
eignarhaldá álandi
landiogog
náttúruauðlindum.“
náttúruauðlindum.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.september
september1994.
1994.Reykjavík
Reykjavík1994.
1994.S.S.
592).
592).
105105
Þskj.
Þskj.598.
598.Alþtíð.
Alþtíð.1997-1998,
1997-1998,122.
122.lögþ.
lögþ.A:A:2598.
2598.
106106
Sjá
Sját.d.
t.d.kafla
kafla12.10.
12.10.í máli
í málinr.nr.5/2000
5/2000hjá
hjáóbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.
107107
Tryggvi
TryggviGunnarsson,
Gunnarsson,1994:
1994:„Landamerki
„Landamerkifasteigna.“
fasteigna.“Afmælisrit:
Afmælisrit:Gaukur
GaukurJörundsson
Jörundssonsextugur
sextugur24.
24.
september
september1994.
1994.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.510-512.
510-512.
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dómstólar
dómstólar beiti
beiti hliðstæðri
hliðstæðri reglu
reglu varðandi
varðandi breytingar
breytingar á á landamerkjum
landamerkjum þar
þar sem
sem
jökulbrún
jökulbrúnfærist
færisttiltilogoglandamerki
landamerkií ísamræmi
samræmivið
viðbreytingar
breytingará ájökulbrúninni.
jökulbrúninni.Sérstök
Sérstök
sjónarmið
sjónarmiðkunni
kunnisíðan
síðanaðaðkoma
komaupp,
upp,efefjökull
jökullhverfi
hverfimeð
meðöllu
ölluþar
þarsem
semhann
hannhafi
hafiáður
áður
skilið
skiliðaðaðfasteignir.
fasteignir.
Ástæða
Ástæðaerertiltilaðaðhuga
hugahér
hérnánar
nánaraðaðreglum
reglumum
ummerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins,
hafsins,sjá
sjá
108
einnig
einnigkafla
kafla4.9.
4.9.Þau
Þauhafa
hafaýmist
ýmistverið
veriðmiðuð
miðuðvið
viðneðri
neðrimörk
mörkfjöru
fjörueða
eðanetlög.
netlög.108
Fjaran
Fjaranerersvæðið
svæðiðá ámilli
millistórstraumsflóðmáls
stórstraumsflóðmálsogogstórstraumsfjörumáls.
stórstraumsfjörumáls.Netlög
Netlögeru
eruí í
ýmsum
ýmsum lögum
lögum skilgreind
skilgreind sem
sem sjávarbotn
sjávarbotn 115
115 metra
metra útút frá
frá stórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumáli
landareignar.
landareignar.Dómstólar
Dómstólar hafa
hafalagt
lagt tiltil grundvallar
grundvallaraðaðeigandi
eigandi sjávarjarðar
sjávarjarðareignist
eignist
109
109
Fjara
Fjarajarðarinnar
jarðarinnarogognetlög
netlögfærast
færastútútogoginn
inní ísamræmi
samræmivið
við
landauka
landaukatiltilsjávar.
sjávar.
landauka
landaukaeða
eðalandtap,
landtap,þ.e.
þ.e.breytt
breyttstórstraumsfjörumál,
stórstraumsfjörumál,ogoglandamerki
landamerkihennar
hennarþar
þarmeð.
með.
Með
Meðlögum
lögumnr.
nr.73/1990
73/1990voru
voruauðlindir
auðlindirhafsbotnsins
hafsbotnsinsutan
utannetlaga
netlagaogogsvo
svolangt
langttiltilhafs
hafs
sem
semfullveldisréttur
fullveldisrétturÍslands
Íslandsnær
nærlýstar
lýstareign
eigníslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.1.1.gr.
gr.Netlög
Netlögeru
eruþar
þar
skilgreind
skilgreindmeð
meðsama
samahætti
hættiogogáður,
áður,sbr.
sbr.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.,
gr.,ogogekki
ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðætlunin
ætlunin
hafi
hafiverið
veriðaðaðafnema
afnematiltilframbúðar
frambúðaráðurgreindan
áðurgreindanrétt
réttsjávarjarða
sjávarjarðatiltillandauka
landaukaogogfastfastsetja
setjaþar
þarmeð
meðí íeitt
eittskipti
skiptifyrir
fyriröll
öllmörk
mörksjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins.
hafsins.Vilji
Viljilöggjafans
löggjafanstiltil
slíkrar
slíkrarbreytingar
breytingarhefði
hefðiþurft
þurftaðaðkoma
komaskýrt
skýrtfram.
fram.Gildistaka
Gildistakalaga
laganr.
nr.73/1990
73/1990hafði
hafði
þannig
þannigekki
ekkií för
í förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsværu
væruendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæði
ákvæði1.1.gr.
gr.laga
lagaum
umþjóðlendur
þjóðlendurogogákvörðun
ákvörðunmarka
markaeignarlanda,
eignarlanda,
þjóðlendna
þjóðlendnaogogafrétta,
afrétta,nr.
nr.58/1998,
58/1998,erereignarhaldi
eignarhaldiá álandi
landiskipt
skiptí tvo
í tvoflokka,
flokka,eignarlönd
eignarlönd
ogoglandsvæði
landsvæðiutan
utaneignarlanda,
eignarlanda,þ.e.
þ.e.þjóðlendur.
þjóðlendur.Um
Umleið
leiðeru
eruþjóðlendur
þjóðlendurlýstar
lýstareign
eign
íslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpitiltilþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannakemur
kemur
skýrt
skýrtfram
framaðaðjökull
jökullgetur
geturhvort
hvortheldur
heldurererverið
veriðí íeignarlandi
eignarlandieða
eðaþjóðlendu,
þjóðlendu,sbr.
sbr.þáþá
athugasemd
athugasemdsem
semaðaðframan
framangreindi.
greindi.Þetta
Þettabendir
bendirótvírætt
ótvírætttiltilþess
þessaðaðlöggjafinn
löggjafinnhafi
hafi
ekki
ekkiálitið
álitiðaðaðjökulrönd
jökulröndværi
værií íeðli
eðlisínu
sínuafmörkun
afmörkuná áeignarlandi
eignarlandiogogþjóðlendu.
þjóðlendu.
Breytingar
Breytingará ástöðu
stöðujökuls
jökulsættu
ættuþví
þvíekki
ekkiaðaðhafa
hafaí íför
förmeð
meðsér
séraðaðeignarland
eignarlandbreyttist
breyttistí í
þjóðlendu
þjóðlenduogogöfugt.
öfugt.Um
Umeignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðuþess
þesslands
landssem
semhulið
huliðererjökli
jöklifer
ferþannig
þannig
eftir
eftirsömu
sömureglum
reglumogogum
umönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Gildistaka
Gildistakaþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannahafði
hafðií íför
för
með
meðsér
sérendanlega
endanlegaskiptingu
skiptingulands
landsí annars
í annarsvegar
vegareignarland
eignarlandogoghins
hinsvegar
vegarþjóðlendur.
þjóðlendur.
Hér
Hérskilur
skilurá ámilli
millilaga
lagaum
umeignarrétt
eignarréttíslenska
íslenskaríkisins
ríkisinsaðaðauðlindum
auðlindumhafsbotnsins
hafsbotnsinsogog
þjóðlendulaga.
þjóðlendulaga.Í Ífyrra
fyrratilvikinu
tilvikinuerergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðnýtt
nýttland,
land,þ.e.
þ.e.landauki,
landauki,eigi
eigieftir
eftiraðað
verða
verðatiltilogogmerki
merkieða
eðaeignamörk
eignamörkþví
þvíekki
ekkifastsett.
fastsett.Í Ísíðara
síðaratilvikinu
tilvikinuererhins
hinsvegar
vegar
fjallað
fjallaðum
umallt
alltland
landsem
semvið
viðgildistöku
gildistökulaganna
lagannavar
varofan
ofansjávar,
sjávar,þ.m.t.
þ.m.t.landsvæði
landsvæðiundir
undir
jökli,
jökli,ogogmerki
merkiendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.Land
Landsem
semkemur
kemurundan
undanjökli
jökliererþannig
þannigýmist
ýmist
eignarland
eignarlandeða
eðaþjóðlenda,
þjóðlenda,um
umþað
þaðfer
ferekki
ekkieftir
eftirreglunni
reglunnium
ummerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltil
hafsins.
hafsins.

108108

ÍH
Í H1996
19962518
2518ogog2525
2525erertalinn
talinnvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttfasteignareiganda
fasteignareigandaí netlögum.
í netlögum.
Sbr.
Sbr.HH1946
1946345.
345.Sjá
Sjáeinnig
einnigÓlafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI. I.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.45.
45.Gaukur
Gaukur
Jörundsson,
Jörundsson,1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturII.II.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.136.
136.
109109
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231
231
215
231
Vatnsréttindi
Vatnsréttindiá ájökulsvæðum
jökulsvæðumí íeignarlandi
eignarlandiogogtúlkun
túlkunvatnalaga
vatnalagaí íþví
þvísambandi
sambandi
ererekki
ekkitiltilúrlausnar
úrlausnarfyrir
fyriróbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.Tilkall
Tilkallannarra
annarraeneníslenska
íslenskaríkisins
ríkisinstiltilvatnsvatnsréttinda
réttindaá ájökulsvæðum
jökulsvæðumí þjóðlendum
í þjóðlendumverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.
Kemur
Kemurþáþátiltilskoðunar
skoðunarhvort
hvorttaka
takaskuli
skulimið
miðafafelsta
elstaþekkta
þekktajökuljaðri,
jökuljaðri,legu
legu
jökuls
jökulsþegar
þegarlandamerki
landamerkivoru
voruskráð,
skráð,við
viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannaeða
eðaeinhverju
einhverju
öðru,
öðru,í þeim
í þeimtilvikum
tilvikumaðaðlandamerki
landamerkivirðast
virðastmiðuð
miðuðvið
viðjökuljaðar.
jökuljaðar.
Vísindamenn
Vísindamennhafa
hafaslegið
slegiðþví
þvíföstu
föstuaðaðjöklar
jöklarlandsins
landsinsséu
séustærri
stærrinúnúenená á
110
110
landnámstíma.
landnámstíma. Hafi
Hafilandnám
landnámnáð
náðaðaðjökli
jöklihefur
hefurþað
þaðland
landsem
semhorfið
horfiðhefur
hefurundir
undir
jökul
jökultilheyrt
tilheyrtaðliggjandi
aðliggjandijörðum.
jörðum.Þar
Þargetur
geturjafnvel
jafnvelverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheilar
heilarjarðir
jarðirsem
sem
lítið
lítiðeða
eðaekkert
ekkerterervitað
vitaðum
umí ídag.
dag.Lega
Legajökuls
jökulsá álandnámstíma
landnámstímaverður
verðurekki
ekkiákvörðuð
ákvörðuð
með
meðnokkurri
nokkurrivissu.
vissu.Töluvert
Töluvertererhins
hinsvegar
vegarvitað
vitaðum
umstöðu
stöðujökuls
jökulsvið
viðlok
loknítjándu
nítjándu
aldar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrartuttugustu,
tuttugustu,þegar
þegarsett
setthöfðu
höfðuverið
veriðlandamerkjalög
landamerkjalögogogætla
ætlamá
má
aðaðflest
flestlandamerkjabréf
landamerkjabréfhafi
hafiverið
veriðgerð.
gerð.Jöklar
Jöklarvoru
voruþáþástærstir
stærstirá ásögulegum
sögulegumtíma
tímaenen
síðan
síðanhafa
hafaþeir
þeiralmennt
almennthopað,
hopað,þóþóekki
ekkialla
allaleið
leiðaftur
afturtiltilstöðu
stöðusinnar
sinnarum
umlandnám.
landnám.
Innan
Innanþess
þessjökuljaðars
jökuljaðarssem
semmiðað
miðaðkann
kannaðaðhafa
hafaverið
veriðvið
viðí íkringum
kringum1900
1900ererí ísumum
sumum
tilvikum
tilvikumjökullaust
jökullaustland
landnú.
nú.Við
Viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998
1998lálájökuljaðarinn
jökuljaðarinn
þannig
þannigá ámilli
milliupphaflegra
upphaflegralandnámsmarka
landnámsmarkaogogstöðu
stöðuvið
viðgerð
gerðflestra
flestralandamerkjabréfa
landamerkjabréfa
um
umaldamótin
aldamótin1900,
1900,almennt
almenntséð
séðþóþónær
nærhinni
hinnisíðarnefndu.
síðarnefndu.Óhætt
Óhættererþannig
þannigaðaðslá
slá
fastri
fastriþeirri
þeirrimeginreglu
meginregluaðaðland
landsem
semkomið
komiðhefur
hefurundan
undanjökli
jökliá átímabilinu
tímabilinufrá
fráþví
því
landamerkjalög
landamerkjalögeru
erusett
sett1882
1882ogogþar
þartiltilþjóðlendulög
þjóðlendulögtaka
takagildi
gildi1998
1998var
varjökullaust
jökullaustvið
við
landnám.
landnám.
Óljóst
Óljóstererhvort
hvortlandnámsmenn
landnámsmennhafa
hafagert
gertsér
sérgrein
greinfyrir
fyrirþví
þvíaðaðjökuljaðar
jökuljaðarværi
væri
breytingum
breytingumundirorpinn
undirorpinnenenekki
ekkifer
ferá ámilli
millimála
málaaðaðum
umaldamótin
aldamótin1900
1900var
varlöngu
löngu
orðið
orðiðljóst
ljóstaðaðsvo
svoværi.
væri.Jaðar
Jaðarjökulsins
jökulsinshefur
hefuraðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuafmarkað
afmarkaðþað
þaðlandsvæði
landsvæði
sem
semnýtanlegt
nýtanlegthefur
hefurverið
veriðogogmeð
meðhonum
honumeru
erudregin
dreginglögg
glöggskil
skilfrá
fránáttúrunnar
náttúrunnarhendi.
hendi.
Eðli
Eðlimáls
málssamkvæmt
samkvæmtererhins
hinsvegar
vegarerfitt
erfittaðaðfinna
finnaþar
þarfastan
fastanviðmiðunarpunkt.
viðmiðunarpunkt.Mun
Mun
þetta
þettaástæða
ástæðaþess
þessaðaðmerkjum
merkjumereroft
oftlýst
lýst„í„íjökul“
jökul“ótilgreint
ótilgreinteða
eðakennileiti
kennileitiskammt
skammt
undan
undanjökli.
jökli.Sums
Sumsstaðar
staðará álandinu
landinuhagar
hagarþannig
þannigtiltilaðaðein
einogogsama
samajörðin
jörðinliggur
liggurmilli
milli
sjávar
sjávarogogjökuls.
jökuls.Jafnglögg
Jafnglöggmerki
merkiafafvöldum
völdumnáttúrunnar
náttúrunnarkunna
kunnaaðaðhafa
hafaverið
veriðtalin
talinsvo
svo
sjálfsögð
sjálfsögðviðmiðun
viðmiðunaðaðekki
ekkiþyrfti
þyrftiumfjöllunar
umfjöllunarvið
viðí ílandamerkjalýsingu.
landamerkjalýsingu.Gagnvart
Gagnvart
jöklinum
jöklinumsjálfum
sjálfumererþáþáengri
engrilandamerkjalínu
landamerkjalínulýst.
lýst.Ekki
Ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðviðkomandi
viðkomandi
jarðeigandi
jarðeigandihafi
hafiþar
þarmeð
meðlýst
lýstþví
þvíyfir
yfiraðaðhann
hanngæfi
gæfieftir
eftireignarrétt
eignarrétteða
eðaafsalaði
afsalaðisér
sér
tilkalli
tilkallitiltilþess
þesslands
landssem
semí ítímans
tímansrás
ráshefur
hefurhorfið
horfiðundir
undirjökul.
jökul.Líkur
Líkureru
eruhins
hinsvegar
vegará á
aðaðí íflestum
flestumtilvikum
tilvikumséséútilokað
útilokaðaðaðafmarka
afmarkaþað.
það.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndber
beraðaðdraga
dragamörk
mörká á

110110
Sjá
Sjáeftirfarandi
eftirfarandigreinar
greinarOdds
OddsSigurðssonar
Sigurðssonarjarðfræðings:
jarðfræðings:„Útbreiðsla
„Útbreiðslajökla
jöklaá áÍslandi
Íslandiá ásögulegum
sögulegum
tíma.“
tíma.“Greinargerð,
Greinargerð,júlí
júlí2001.
2001.„Minnispunktar
„Minnispunktarum
umbreytingar
breytingarjökla
jöklafráfrálandnámi
landnámiÍslands“,
Íslands“,dags.
dags.
7.6.2002.
7.6.2002.„Variations
„Variationsofoftermini
terminiofofglaciers
glaciersininIceland
Icelandininrecent
recentcenturies
centuriesand
andtheir
theirconnection
connectionwith
with
climate.“
climate.“Óbirt
Óbirthandrit,
handrit,ódags.
ódags.Minnisblað
MinnisblaðOdds
OddsSigurðssonar,
Sigurðssonar,jarðfræðings,
jarðfræðings,um
umhugtakið
hugtakiðjökul
jökulo.fl.,
o.fl.,
dags.
dags.13.1.2003.
13.1.2003.– –Helgi
HelgiBjörnsson,
Björnsson,1979:
1979:„Glaciers
„GlaciersininIceland.“
Iceland.“Tímaritið
TímaritiðJökull.
Jökull.Jöklarannsóknafélag
Jöklarannsóknafélag
Íslands.
Íslands.29.
29.árg.
árg.– –Sigurður
SigurðurÞórarinsson,
Þórarinsson,1974:
1974:„Ofgnótt
„Ofgnóttjökla.“
jökla.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.434348.
48.
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milli
millieignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna,
þjóðlendna,sbr.
sbr.7.7.gr.
gr.laga
laganr.
nr.58/1998,
58/1998,ogogniðurstaðan
niðurstaðanhverju
hverju
sinni
sinni hlýtur
hlýtur aðað ráðast
ráðast afaf tiltækum
tiltækum heimildum
heimildum ogog almennum
almennum sönnunarreglum.
sönnunarreglum.
Staðhættir
Staðhættirogogsönnunarstaða
sönnunarstaðageta
getaþví
þvíleitt
leitttiltilsambærilegrar
sambærilegrarniðurstöðu
niðurstöðuogogefefeignareignarréttur
rétturhefði
hefðiverið
veriðgefinn
gefinneftir.
eftir.
EfEflíkindi
líkindieru
erufyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landhafi
hafiverið
veriðnumið
numiðinn
inntiltiljökla
jöklastyður
styðurþað
það þáþá
niðurstöðu
niðurstöðuaðaðland
landsem
semjökullinn
jökullinnhefur
hefurskilað
skilaðfrá
frágerð
gerðlandmerkjabréfanna
landmerkjabréfannafalli
fallitiltil
aðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.Ekki
Ekkiverður
verðurtalið
taliðaðaðjökull
jökullhafi
hafihopað
hopaðsvo
svohratt
hrattundanfarna
undanfarnarúma
rúmaöld
öld
aðaðkomið
komiðséséí íljós
ljósaðaðráði
ráðiland
landjarða
jarðasem
semofar
ofarkunna
kunnaaðaðhafa
hafalegið,
legið,enda
endastaða
staðajökuls
jökuls
1998
1998nær
nærþví
þvísem
semvar
varum
um1900
1900enenum
umlandnám.
landnám.Tilkall
Tilkalltiltillands
landssem
semkomið
komiðhefur
hefur
undan
undanjökli
jöklikann
kannjafnframt
jafnframtaðaðbyggjast
byggjastá áhefðarreglum.
hefðarreglum.Til
Tilskoðunar
skoðunarkoma
komaþáþáalmenn
almenn
atriði
atriðieins
einsogogtímalengd,
tímalengd,yfirráð,
yfirráð,hagnýting,
hagnýting,ráðstafanir
ráðstafaniraðaðlögum,
lögum,viðhorf
viðhorfhefðanda
hefðandaogog
annarra
annarraaðila
aðilao.fl.
o.fl.Staðhættir
Staðhættirkunna
kunnaaðaðvera
verameð
meðþeim
þeimhætti
hættiaðaðum
umeðlilegt
eðlilegtframhald
framhald
tiltekinnar
tiltekinnarjarðar
jarðarséséaðaðræða,
ræða,líkt
líktogoglandauki
landaukitiltilhafs,
hafs,ogognýting
nýtingannarra
annarraútilokuð.
útilokuð.
Frávik
Frávikfrá
fráþessum
þessumalmennu
almennuályktunum
ályktunumeru
eruþóþóaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðumöguleg
mögulegogogverður
verðuraðað
skoða
skoðahvert
hverttilvik
tilvikfyrir
fyrirsig.
sig.Jafnframt
Jafnframthlýtur
hlýturréttur
rétturþessi
þessiaðaðtakmarkast
takmarkastvið
viðland
landsem
sem
komið
komiðvar
varundan
undanjökli
jöklivið
viðgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998,
1998,þegar
þegarlöggjafinn
löggjafinnkvað
kvaðá áum
um
eignarhald
eignarhald ríkis
ríkis á á öllu
öllu því
því landi
landi sem
sem ekki
ekki væri
væri sannanlega
sannanlega undirorpið
undirorpið beinum
beinum
eignarrétti.
eignarrétti.Mögulegar
Mögulegarvæntingar
væntingarjarðeigenda
jarðeigendaum
umrétt
rétttiltilþess
þesslands
landssem
semkemur
kemurundan
undan
jökli
jöklieftir
eftirþann
þanntíma
tímanjóta
njótaekki
ekkiréttarverndar
réttarverndarsem
semeignarréttindi
eignarréttindií ískilningi
skilningi72.
72.gr.
gr.
stjórnarskrár.
stjórnarskrár.ÞáÞáber
berþess
þessaðaðgeta
getaaðaðfrá
frágildistöku
gildistökuþjóðlendulaganna
þjóðlendulagannaererekki
ekkiunnt
unntaðað
öðlast
öðlasteignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendna
þjóðlendnafyrir
fyrirnám
námeða
eðahefð,
hefð,sbr.
sbr.8.8.mgr.
mgr.3.3.gr.
gr.
Niðurstaða
Niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndarererþví
þvísúsúaðaðgildistaka
gildistakaþjóðlendulaga
þjóðlendulagahafi
hafiundir
undir
þessum
þessumkringumstæðum
kringumstæðumhaft
haftþað
þaðí íför
förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkijarða
jarðagagnvart
gagnvartjökli
jökliværu
væru
fastsett,
fastsett,ánántillits
tillitstiltilsíðari
síðaribreytinga
breytingaá ájökuljaðrinum.
jökuljaðrinum.Sú
Súniðurstaða
niðurstaðaererjafnframt
jafnframtí í
eðlilegu
eðlilegusamræmi
samræmivið
viðmarkmið
markmiðogogtilgang
tilganglöggjafarinnar.
löggjafarinnar.Þegar
Þegarmerki
merkijarðar
jarðareru
eru
miðuð
miðuðvið
viðjaðar
jaðarjökuls
jökulsogogþeim
þeimþví
þvíekki
ekkilýst
lýstnema
nemaaðaðtakmörkuðu
takmörkuðuleyti
leytií landamerkjaí landamerkjabréfi
bréfiber
berþannig
þannigaðaðmiða
miðavið
viðstöðu
stöðujökuljaðarsins
jökuljaðarsins1.1.júlí
júlí1998,
1998,sbr.
sbr.22.
22.gr.
gr.þjóðll.,
þjóðll.,enda
enda
séséjökullinn
jökullinní íþjóðlendu.
þjóðlendu.Lega
Legajökuljaðarsins
jökuljaðarsinskann
kannþóþóaðaðvirðast
virðastóljós
óljósþar
þarsem
sem
smájöklar
smájöklareða
eðafannir
fannirliggja
liggjaaðskilið
aðskiliðfrá
frámeginjöklinum.
meginjöklinum.Í Íþeim
þeimtilvikum
tilvikumþar
þarsem
sem
eignarland
eignarlandliggur
ligguraðaðjökli
jöklií íþjóðlendu
þjóðlenduverður
verðuraðaðtelja
teljaeðlilegt
eðlilegtaðaðíslenska
íslenskaríkið
ríkiðberi
beri
hallann
hallannafafþeim
þeimvafa
vafasem
semþannig
þannigkann
kannaðaðvera
verafyrir
fyrirhendi.
hendi.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurþví
því
eðlilegt
eðlilegtaðaðí slíkum
í slíkumtilvikum
tilvikummiðist
miðistþjóðlendulína
þjóðlendulínavið
viðjaðar
jaðarmeginjökuls,
meginjökuls,eins
einsogoghann
hann
ererskilgreindur
skilgreindurafafsérfræðingum
sérfræðingumá áþví
þvísviði.
sviði.Smájöklar
Smájöklarogogfannir
fannirverða
verðaþáþáinnan
innan
eignarlands
eignarlandsá ásama
samahátt
háttogogjökulsker
jökulskereða
eðaannað
annaðland
landumlukið
umlukiðjökli
jökliverður
verðurinnan
innan
þjóðlendu.
þjóðlendu.
SéSéjökulsvæði
jökulsvæðiinnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðargilda
gildahins
hinsvegar
vegarþau
þaualmennu
almennusjónarmið
sjónarmiðum
um
túlkun
túlkunlandamerkja
landamerkjasem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndhefur
hefuráður
áðurgert
gertgrein
greinfyrir.
fyrir.Ljóst
Ljóstereraðaðenda
enda
þótt
þóttlega
legajökuljaðarsins
jökuljaðarsinsverði
verðiákvörðuð
ákvörðuðmeð
meðlandfræðilegum
landfræðilegumgögnum
gögnumererhann
hannóhentug
óhentug
viðmiðun
viðmiðunvegna
vegnalögunar
lögunarsinnar
sinnarogogbreytileika.
breytileika.Önnur
Önnurogoge.t.v.
e.t.v.heppilegri
heppilegriútfærsla
útfærslaerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkiá ávaldsviði
valdsviðióbyggðanefndar,
óbyggðanefndar,enensásámöguleiki
möguleikifyrir
fyrirhendi
hendiaðaðríkisvaldið
ríkisvaldið
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ogogeinstakir
einstakirjarðeigendur
jarðeigendurnái
náium
umslíkt
slíktsamkomulagi,
samkomulagi,eftir
eftiratvikum
atvikummeð
meðnauðsynlegri
nauðsynlegri
aðkomu
aðkomulöggjafarvalds,
löggjafarvalds,sbr.
sbr.ákvæði
ákvæði40.
40.gr.
gr.stjórnarskrár
stjórnarskrárogogII.II.kafla
kaflaþjóðll.
þjóðll.
4.7.
4.7. Fjallskil
Fjallskil
Af
Afdómsúrlausnum
dómsúrlausnummá
máráða
ráðaaðaðfyrirkomulag
fyrirkomulagogogtilhögun
tilhögunfjallskila
fjallskilaogogsmölunar
smölunarogog
nýting
nýtingþví
þvítengd
tengdkunni
kunniaðaðhafa
hafaáhrif
áhrifvið
viðmat
matá áeðli
eðliogoginntaki
inntakieignarréttar
eignarréttaraðað
viðkomandi
viðkomandilandi
landiogogþáþáþannig
þannigaðaðlitið
litiðsésétiltilþess
þesshvort
hvortmeð
meðland
landhefur
hefurverið
veriðfarið
fariðsem
sem
eignarland
eignarlandvarðandi
varðandifjallskil
fjallskileða
eðaekki.
ekki.
Lagafyrirmæli
Lagafyrirmælium
umsmölun
smölunogogfjallskil
fjallskilhafa
hafahaldist
haldistí íhendur
hendurvið
viðbyggð
byggðogog
búskap
búskapí ílandinu.
landinu.Í Íþjóðveldislögunum,
þjóðveldislögunum,Grágás,
Grágás,voru
voruallmörg
allmörgákvæði
ákvæðium
umafrétti,
afrétti,
almenninga
almenningaogogágang
ágangbúfjár
búfjárogogmunu
munuþau
þauflest
flesthafa
hafaverið
veriðtekin
tekinupp
uppí Jónsbók.
í Jónsbók.ÞáÞávoru
voru
ennfremur
ennfremurtekin
tekinupp
uppákvæði
ákvæðií íþessa
þessaveru
veruí íRéttarbót
RéttarbótEiríks
Eiríkskonungs
konungsfrá
frá1294.
1294.Þessi
Þessi
ákvæði
ákvæðigiltu,
giltu,a.m.k.
a.m.k.aðaðformi
formitil,
til,allt
allttiltilþess
þessaðaðsett
settvoru
vorulög
lögnr.
nr.42/1969,
42/1969,um
umafréttaafréttamálefni,
málefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.
Í ÍJónsbók
Jónsbókkemur
kemurskýrt
skýrtfram
framaðaðlandeigandi
landeigandieða
eðaleiguliði
leiguliðihans
hansátti
áttieinn
einnbeit
beitá á
jörð
jörðsinni
sinniogogskyldi
skyldigreiða
greiðahonum
honumbætur,
bætur,áverkabót
áverkabótogoglandnám,
landnám,efefþessi
þessiréttur
rétturvar
var
111
111
brotinn.
brotinn. Í Íréttarbót
réttarbótHákonar
Hákonarkonungs
konungsfrá
frá1305
1305ererþóþómælst
mælsttiltilþess
þessaðaðgeldfé
geldfésésé
112
112
sektarlaust
sektarlaustí íheimalöndum
heimalöndumefefhreppstjórar
hreppstjórarogoggrannar
grannarlofa
lofaogoggefa
gefaenga
engasök
söká áþví.
því.
Jarðeigandi
Jarðeigandiátti
áttieinnig
einniggróður
gróðurá ájörð
jörðsinni
sinniaðaðþví
þvíundanskildu
undanskilduaðaðsásásem
semátti
áttiengi
engiá á
113
113
annars
annarsmanns
mannslandi
landimátti
máttieiga
eigaþar
þarrifhrís.
rifhrís.
Í ÍGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókgiltu
giltumjög
mjögsvipaðar
svipaðarreglur
reglurum
umhvenær
hvenærmætti
mættifara
farameð
með
búfé
búféí ísel,
sel,almenninga
almenningaogogafrétti
afréttiogoghvaða
hvaðaleiðir
leiðirskyldu
skyldufarnar.
farnar.Markmiðið
Markmiðiðvar
varhvort
hvort
tveggja
tveggja aðað vernda
vernda nærliggjandi
nærliggjandi bújarðir
bújarðir fyrir
fyrir ágangi
ágangi upprekstrarfjár
upprekstrarfjár ogog tryggja
tryggja
hagsmuni
hagsmuniallra
allraþeirra
þeirrasem
semhlut
hlutáttu
áttuí íafréttinum.
afréttinum.Meginreglan
Meginreglanvar
varsúsúaðaðallir
allirþeir
þeirsem
sem
afrétt
afréttáttu
áttuskyldu
skyldureka
rekaféfésitt
sittí ímiðjan
miðjanafrétt
afréttererátta
áttavikur
vikurvoru
voruafafsumri
sumrienenúrúrafrétti
afréttierer
fjórar
fjórarvikur
vikurlifðu
lifðusumars.
sumars.Tekið
Tekiðvar
varsérstaklega
sérstaklegafram
framaðaðmenn
mennskyldu
skylduekki
ekkireka
reka
málnytu
málnytusína
sínaí íafrétt
afréttnema
nemaítala
ítalaværi.
væri.Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásmáttu
máttuþeir
þeirmenn
mennerernæstir
næstir
bjuggu
bjugguafrétti
afréttibeita
beitaþangað
þangaðbúfé
búfésínu
sínuyfir
yfirvetrarmánuðina
vetrarmánuðinaenení íJónsbók
Jónsbókvar
varþetta
þetta
bundið
bundiðþví
þvískilyrði
skilyrðiaðaðþeir
þeirættu
ættuhlut
hlutí íafréttinum.
afréttinum.Afréttareiganda
Afréttareigandavar
varvetrarbeit
vetrarbeitþví
því
aðeins
aðeinsheimil
heimilaðaðhann
hannþyrfti
þyrftiekki
ekkiaðaðreka
rekaféfésitt
sittyfir
yfirland
landannarra.
annarra.Þó
Þóskyldi
skyldiævinlega
ævinlega
114
114
hvíla
hvílaafrétt
afréttí tvær
í tværvikur,
vikur,frá
fráþví
þvíerersex
sexvikur
vikurvoru
voruafafsumri
sumritiltiláttundu
áttunduviku.
viku.
Fleiri
Fleiriákvæði
ákvæðivoru
vorusett
setttiltilaðaðvernda
verndahina
hinasameiginlegu
sameiginlegubeit
beitafréttareigenda;
afréttareigenda;t.d.
t.d.
mátti
máttiekki
ekkigera
gerasel
selogogslá
sláí afrétti.
í afrétti.
Um
Umlögréttir
lögréttirá áhaust
haustogogfjallgöngur
fjallgöngursagði
sagðisvo
svom.a.
m.a.í í49.
49.kapítula
kapítulalandsleigulandsleigubálks
bálksJónsbókar:
Jónsbókar:

111111

Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.134-136,
134-136,144-145
144-145(6.(6.ogog18.
18.k.k.llb.).
llb.).
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.292.
292.
113113
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.152-154
152-154(24.
(24.k.k.llb.).
llb.).
114114
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.176-177
176-177(46.
(46.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.330-331
330-331(38.
(38.k.k.lbþ.).
lbþ.).
112112
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Eigi
Eigiskulu
skuluréttir
réttirfyrr
fyrrvera
veraenen.iiii.[þ.e.
.iiii.[þ.e.fjórar]
fjórar]vikur
vikurlifa
lifasumars.
sumars.Hverr
Hverrmaðr
maðrerer
sauði
sauðiá áskal
skalganga
gangaeitt
eittsinn
sinná áfjall,
fjall,okokum
umlandeign
landeignsína
sínahvert
hvertsinn
sinnerer

skal
skalvera,
vera,skipa
skipasvá
sváðrum
ðrum
sem
semþeir
þeirráða.
ráða.Sekr
Sekrerersásáhálfri
hálfri
við
við
konung
konungerereigi
eigigengr
gengrum
umlandeign
landeignsína,
sína,okokábyrgiz
ábyrgizsauði
sauðivið
viðþáþáerereigu,
eigu,alla
alla
þáþáererí hans
í hanslandi
landiváru
várusénir
sénirþáþáererhann
hannátti
átti.
.

Síðan
Síðanererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðhvað
hvaðgert
gertskuli
skulivið
viðóskilafé.
óskilafé.Í Ítilvitnaðri
tilvitnaðrigrein
greinerergert
gert
ráð
ráðfyrir
fyriraðaðhver
hvermaður
maðursmali
smalisitt
sitteigið
eigiðland
landjafnframt
jafnframtþví
þvísem
semhann
hanngangi
gangiá áfjall
fjallaðað
hausti
haustiásamt
ásamtöðrum
öðrumafréttareigendum.
afréttareigendum.EfEfafréttarfé
afréttarfégekk
gekkí íland
landbónda
bóndavar
varhonum
honum
heimilt
heimiltaðaðreka
rekaþað
þaðí ímiðjan
miðjanafrétt.
afrétt.Hann
Hanngat
gateinnig
einnighaft
haftþað
þaðáfram
áframí ísínu
sínueigin
eiginlandi
landi
eða
eðarekið
rekiðþað
þaðheim
heimtiltilþess
þessmanns
mannssem
semféð
féðátti.
átti.Í ÍJónsbók
Jónsbókererekki
ekkifjallað
fjallaðum
umaðra
aðra
afrétti
afréttienenþáþásem
semvoru
voruí ísameign
sameigntveggja
tveggjamanna
mannaeða
eðafleiri.
fleiri.Í Íheimildum
heimildumfrá
frámiðöldum
miðöldum
má
máþóþófinna
finnadæmi
dæmium
umbeitarlönd
beitarlöndsem
semkölluð
kölluðvoru
voruafréttir
afréttirogogtöldust
töldustí íeinkaeign.
einkaeign.Var
Var
þáþágreint
greintá ámilli
milli„eignar
„eignarsérlegrar“,
sérlegrar“,sem
semvar
varí íeinkanotum,
einkanotum,ogog„afréttar“,
„afréttar“,sem
semtilteknir
tilteknir
115
115
bændur
bændurhöfðu
höfðuheimild
heimildtiltilaðaðnýta
nýtagegn
gegnítölu.
ítölu.
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaum
umbeit
beití íalmenningi
almenningivoru
voruaðaðþví
þvíleyti
leytifrábrugðin
frábrugðinþví
þvísem
sem
hér
hérhefur
hefurverið
veriðgreint
greintfrá
fráaðaðnýtingartími
nýtingartímiþeirra
þeirravar
varannar.
annar.Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásvar
var
heimilt
heimiltaðaðbeita
beitaalmenning
almenningfrá
fráþví
þvíerermánuður
mánuðurlifði
lifðivetrar
vetrarogognæstu
næstusjö
sjömánuði
mánuðienenmeð
með
lögtöku
lögtökuJónsbókar
Jónsbókarvirðist
virðistbeit
beithafa
hafaverið
veriðleyfð
leyfðí íalmenningi
almenningiallan
allanársins
ársinshring
hringnema
nema
frá
frákrossmessu
krossmessuá ávor
vor(3.
(3.maí)
maí)tiltilBótólfsvöku
Bótólfsvöku(17.
(17.júní).
júní).Í ÍGrágás
Grágásvar
varþeim
þeimsem
semnæstur
næstur
bjó
bjóalmenningi
almenningiheimilað
heimilaðaðaðbeita
beitaalmenning
almenningþáþáfimm
fimmmánuði
mánuðisem
semhann
hannannars
annarsátti
áttiaðað
liggja
liggjaónýttur
ónýtturenenum
umslíkt
slíktererekki
ekkigetið
getiðí íJónsbók.
Jónsbók.Enn
Ennfremur
fremurvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðhver
hver
sem
semvildi
vildimætti
mættigera
gerasel
selí íalmenningi,
almenningi,enenþað
þaðvar
varbannað
bannaðí íafréttum,
afréttum,ogogöllum
öllumvar
var
heimilt
heimilt aðaðnýta
nýtasér
sérreka
rekaí í almenningi,
almenningi,hvort
hvort heldur
heldur var
varviður
viðureða
eða hvalur,
hvalur,svo
svo
116
116
framarlega
framarlegasem
semhann
hannhafði
hafðiekki
ekkiáður
áðurverið
veriðöðrum
öðrummerktur.
merktur.
Í Ítilskipun
tilskipunum
umsveitarstjórn
sveitarstjórn4.4.maí
maí1872,
1872,39.
39.gr.,
gr.,var
varsvo
svofyrir
fyrirmælt
mæltaðaðsýslusýslunefnd
nefndskyldi
skyldisemja
semjareglugerðir
reglugerðirum
umnotkun
notkunafrétta,
afrétta,fjallskil,
fjallskil,fjárheimtur
fjárheimturo.fl.
o.fl.Fóru
Fóru
sýslunefndir
sýslunefndireftir
eftirþað
þaðaðaðsemja
semjafjallskilareglugerðir.
fjallskilareglugerðir.Voru
Voruí ífjallskilareglugerðunum
fjallskilareglugerðunum
sett
settítarleg
ítarlegákvæði
ákvæðium
umþessi
þessiefni
efniererbyggðu
byggðuaðaðmestu
mestuá áákvæðum
ákvæðumJónsbókar.
Jónsbókar.Í Í
mörgum
mörgumtilvikum
tilvikumvoru
voruákvæði
ákvæðiþessara
þessarareglugerða
reglugerðamisvísandi
misvísandiogogí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikum
stönguðust
stönguðustþau
þaubeinlínis
beinlínisá ávið
viðgildandi
gildandirétt.
rétt.Af
Affjallskilareglugerðum
fjallskilareglugerðumverða
verðaekki
ekki
dregnar
dregnaralmennar
almennarályktanir
ályktanirum
umþað
þaðefni
efnisem
semhér
hérerertiltilúrlausnar,
úrlausnar,eneneinstaka
einstakareglureglugerð,
gerð,sett
settmeð
meðstoð
stoðí ítilskipuninni
tilskipuninnifrá
frá1872
1872eða
eðasíðari
síðarilöggjöf,
löggjöf,getur
geturvissulega
vissulegaskipt
skipt
máli
máliaðaðþví
þvíerertekur
tekurtiltilmats
matseinstakra
einstakrasvæða.
svæða.
Um
Umafréttamálefni
afréttamálefniogogfjallskil
fjallskilvoru
vorufyrst
fyrstsett
settheildarlög
heildarlöghér
hérá álandi
landiárið
árið1969,
1969,
lög
lögnr.
nr.42/1969,
42/1969,um
umafréttamálefni,
afréttamálefni,fjallskil
fjallskilo.fl.
o.fl.Voru
Voruþau
þaulög
lögsíðar
síðarendurútgefin
endurútgefinmeð
með
áorðnum
áorðnumbreytingum
breytingumsem
semnúgildandi
núgildandilög
lögnr.
nr.6/1986.
6/1986.Það
Þaðvar
varþannig
þannigfyrst
fyrstmeð
meðlöggjöf
löggjöf
þessari
þessari sem
sem hin
hin dreifðu
dreifðu ákvæði
ákvæði í í landsleigubálki
landsleigubálki Jónsbókar
Jónsbókar ogog réttarbót
réttarbót Eiríks
Eiríks

115115

Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.8.8.b.b.Reykjavík
Reykjavík1906-1913.
1906-1913.S.S.149.
149.
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194
193-194(59.
(59.k.k.llb.).
llb.).Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369
369(74.
(74.k.k.lbþ.).
lbþ.).

116116
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235
konungs
konungsfrá
frá1294
1294voru
voruleyst
leystafafhólmi.
hólmi.Ákvæði
Ákvæðigildandi
gildandilaga
lagataka
takaí íýmsu
ýmsumið
miðafaf
reglum
reglumeldri
eldrilöggjafar.
löggjafar.
EfEflitið
litiðerertiltilhelstu
helstufyrirmæla
fyrirmælagildandi
gildandilaga
lagaererljóst
ljóstþegar
þegarafaf3.3.ogog4.4.gr.
gr.laganna
laganna
aðaðfyrirmæli
fyrirmæliþeirra
þeirrataka
takaaðaðmeira
meiraeða
eðaminna
minnaleyti
leytitiltilafrétta,
afrétta,annarra
annarrasameiginlegra
sameiginlegra
sumarbeitilanda
sumarbeitilandaogogheimalanda.
heimalanda.Skulu
Skulunánari
nánarifyrirmæli
fyrirmælisett
settí fjallskilasamþykktir
í fjallskilasamþykktirfyrir
fyrir
einstök
einstöksvæði,
svæði,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.Í Í4.4.gr.
gr.ererskilgreint
skilgreintþað
þaðland
landsem
semfjallskil
fjallskiltaka
takatiltilogogþað
það
greint
greintí íannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttiogoghins
hinsvegar
vegarheimalönd.
heimalönd.Samkvæmt
Samkvæmtlögunum
lögunumererstjórn
stjórn
afréttamálefna
afréttamálefnaogogfjallskila
fjallskilaí íhöndum
höndumhéraðsnefndar.
héraðsnefndar.Í ÍII.II.kafla
kaflalaganna
lagannaererfjallað
fjallaðum
um
afrétti
afrétti ogog notkun
notkun þeirra
þeirra ogog þáþá greint
greint á á milli
milli sameiginlegra
sameiginlegra afrétta
afrétta hreppa
hreppa eða
eða
upprekstrarfélaga,
upprekstrarfélaga,sbr.
sbr.7.7.gr.,
gr.,afréttarlanda,
afréttarlanda,sem
semliggur
liggurundir
undireinstaka
einstakajörð
jörðeða
eðastofnun,
stofnun,
sbr.
sbr.8.8.gr.,
gr.,ogogloks
loksbeitilanda
beitilandaeinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semnotað
notaðsésésameiginlega
sameiginlegatiltilbeitar
beitarmeð
með
líkum
líkumhætti
hættiogogafréttir,
afréttir,sbr.
sbr.12.
12.gr.,
gr.,ogogskuli
skulireglum
reglumlaganna
lagannaum
umafrétti
afréttibeitt
beittum
umþau
þau
svæði
svæðieftir
eftirþví
þvísem
semvið
viðgeti
getiátt.
átt.Í ÍV.V.kafla
kaflalaganna
lagannaeru
erusíðan
síðanfyrirmæli
fyrirmælium
umgöngur
göngurogog
réttir,
réttir,í íVI.
VI.kafla
kaflaererfjallað
fjallaðum
umsmölun
smölunheimalanda
heimalandaeftir
eftirréttir
réttirogogí íVII.
VII.kafla
kaflaererfjallað
fjallað
um
umeftirleitir
eftirleitirogogöræfaleitir.
öræfaleitir.
Í Ímeginatriðum
meginatriðummá
mágreina
greinalagareglur
lagareglurþessar
þessará áþann
þannveg
vegaðaðþar
þarererí ífyrsta
fyrstalagi
lagi
fjallað
fjallaðum
umnotkun
notkunafrétta
afréttaogogrétt
rétttiltilþeirra
þeirranota.
nota.Í Íannan
annanstað
staðerersíðan
síðanfjallað
fjallaðum
um
smölun
smölunafréttanna
afréttannaogogfyrirkomulag
fyrirkomulagsmölunar
smölunarsem
semogogskiptingu
skiptinguþess
þesssameiginlega
sameiginlega
kostnaðar
kostnaðarsem
semafafhlýst
hlýstogogfalla
fallaí íþann
þannflokk
flokklönd
löndþeirra
þeirraeinstöku
einstökujarða
jarðasem
semfjallað
fjallaðerer
um
umí í12.
12.gr.
gr.laganna.
laganna.Allt
Alltaðaðeinu
einuererí ílögunum,
lögunum,sbr.
sbr.einkum
einkumákvæði
ákvæðiV.V.ogogVI.
VI.kafla,
kafla,
fjölþætt
fjölþættákvæði
ákvæðisem
semtaka
takatiltilheimalanda
heimalandaeinstakra
einstakrajarða
jarðaogogkveða
kveðam.a.
m.a.á áum
umskyldu
skyldutiltil
vorsmölunar,
vorsmölunar,sbr.
sbr.36.
36.gr.,
gr.,skyldu
skyldujarðeiganda
jarðeigandatiltilsmölunar
smölunarheimlands
heimlandssamhliða
samhliðaleitum
leitum
á áafrétti,
afrétti,sbr.
sbr.39.
39.gr.,
gr.,skyldu
skyldutiltilsmölunar
smölunarheimalanda
heimalandaeftir
eftirréttir,
réttir,sbr.
sbr.52.
52.gr.
gr.o.s.frv.
o.s.frv.
Um
Umsmölun
smöluneyðijarða
eyðijarðaerersvo
svoákvæði
ákvæðií 41.
í 41.gr.
gr.laganna.
laganna.Að
Aðmeginstefnu
meginstefnutiltilererhins
hinsvegar
vegar
gert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðsmölun
smölunheimalands
heimalandsannist
annistjarðeigandinn
jarðeigandinnsjálfur
sjálfurogogberi
beriafafhenni
henni
allan
allankostnað.
kostnað.Sinni
Sinnieigandi
eigandiekki
ekkiþeirri
þeirriskyldu
skylduskal
skalhonum
honumgert
gertaðaðgreiða
greiðakostnað
kostnaðeftir
eftir
mati.
mati.Í Í2.2.mgr.
mgr.40.
40.gr.
gr.laganna
lagannaerersvo
svosérstök
sérstökregla
reglaþess
þessefnis
efnisaðaðheimilt
heimiltséséaðaðákveða
ákveðaí í
fjallskilasamþykkt
fjallskilasamþykktaðaðhaustsmölun
haustsmölunheimalanda
heimalandaverði
verðimetin
metintiltilaðalfjallskila,
aðalfjallskila,aðaðmeira
meira
eða
eðaminna
minnaleyti,
leyti,eftir
eftirþví
þvísem
semtiltilhagar
hagará áhverjum
hverjumstað.
stað.
ÞáÞámun
munnokkuð
nokkuðvíða
víðahátta
háttaþannig
þannigtiltilaðaðbændur
bændursammælist
sammælistum
umsmölun
smölunheimaheimalanda
landasinna
sinnaogogstanda
standasameiginlega
sameiginlegaaðaðsmölun
smöluní ílandi
landitveggja
tveggjaeða
eðafleiri
fleirijarða.
jarða.Slík
Slík
samvinna
samvinnaum
umsmölun
smölunfellur
fellurþóþóalla
allajafna
jafnaalgjörlega
algjörlegautan
utanþeirra
þeirralögbundnu
lögbundnufjallskila
fjallskila
sem
semum
umererfjallað
fjallaðí lögum
í lögumogogfjallskilasamþykkt.
fjallskilasamþykkt.
Af
Aföllu
ölluþessu
þessumá
másjá
sjáaðaðlöggjafinn
löggjafinnhefur
hefurum
umlangan
langanaldur
aldurmælt
mæltfyrir
fyrirum
um
skyldur
skyldurlandeigenda
landeigendatiltilaðaðsmala
smalajarðir
jarðirsínar,
sínar,sbr.
sbr.upphaflega
upphaflegafyrirmæli
fyrirmæli49.
49.kapítula
kapítula
landsleigubálks
landsleigubálksJónsbókar.
Jónsbókar.ÞáÞásýnist
sýnistlíka
líkabeinlínis
beinlínishafa
hafaverið
veriðgengið
gengiðútútfrá
fráþví
þvíaðaðland
land
einstakra
einstakrajarða
jarðasésénýtt
nýttsem
sembeitiland
beitilandmeð
meðsvipuðum
svipuðumhætti
hættiogogafréttir,
afréttir,jafnvel
jafnvelþannig
þannigaðað
viðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiséséalfarið
alfariðtekið
tekiðundir
undirfjallskilaframkvæmd.
fjallskilaframkvæmd.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikum
gefa
gefafjallskil
fjallskilþannig
þannigalls
allsenga
engavísbendingu
vísbendinguum
umeðli
eðlieignarhalds
eignarhaldsaðaðþví
þvílandi.
landi.
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Í Ídómum
dómumHæstaréttar
HæstaréttarÍslands
Íslandshefur
hefursvo
svosem
semfyrr
fyrrsegir
segirverið
veriðlitið
litiðtiltilþess
þessí í
nokkrum
nokkrumtilvikum
tilvikumhvernig
hvernigfjallskilum
fjallskilumhefur
hefurverið
veriðháttað
háttaðá álandsvæði
landsvæðiþví
þvísem
semþáþáerertiltil
eignarréttarlegrar
eignarréttarlegrarmeðferðar.
meðferðar.Í Íþessum
þessumdómum
dómumhefur
hefurekki
ekkiverið
veriðtalið
taliðsannað
sannaðaðaðum
um
beinan
beinaneignarrétt
eignarréttværi
væriaðaðræða
ræðaaðaðviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiogogsúsúniðurstaða
niðurstaðaþáþám.a.
m.a.
rökstudd
rökstuddmeð
meðvísan
vísantiltilþess
þessaðaðekki
ekkihafi
hafiverið
veriðsýnt
sýntfram
framá áeða
eðaí íljós
ljósleitt
leittaðaðmeð
með
viðkomandi
viðkomandiland
landhafi
hafiverið
veriðfarið
fariðsem
semeignarland
eignarlandvarðandi
varðandifjallskil.
fjallskil.Verður
Verðurekki
ekkiannað
annað
ráðið
ráðiðafafdómum
dómumþessum
þessumenenaðaðfjallskil
fjallskilgeti
getiútútafaffyrir
fyrirsig
sighaft
haftþýðingu
þýðinguum
umúrlausn
úrlausn
máls
málsenenverði
verðiþóþóekki
ekkiráðandi
ráðandium
umniðurstöðu.
niðurstöðu.Í Ídómum
dómumeru
eruvísbendingar
vísbendingarfremur
fremurí íþáþá
áttáttaðaðframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilagæti
gætihugsanlega
hugsanlegastutt
stutteignartilkall
eignartilkallenenaðaðeignarréttur
eignarréttursem
sem
talin
talinverður
verðursannaður
sannaðurá ágrundvelli
grundvelliannarra
annarragagna
gagnaverði
verðivefengdur
vefengdurá ágrundvelli
grundvelliþess
þess
hvernig
hvernigframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilahefur
hefurverið
veriðháttað.
háttað.
Í Íljósi
ljósialls
allsþessa
þessaererþað
þaðmat
matóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðekki
ekkiverði
verðidregnar
dregnarvíðtækar
víðtækar
ályktanir
ályktanirum
umeignarrétt
eignarréttaðaðlandi
landiafafupplýsingum
upplýsingumum
umframkvæmd
framkvæmdfjallskila
fjallskilaaðaðfornu
fornuogog
nýju.
nýju.Skiptir
Skiptirþar
þarauðvitað
auðvitaðmestu
mestumáli
málisúsústaðreynd
staðreyndaðaðlengst
lengstafafhefur
hefursmölun
smölunheimheimlanda,
landa,þ.e.
þ.e.lands
landseinstakra
einstakrajarða,
jarða,ekki
ekkieinungis
einungisverið
veriðháð
háðlögbundnum
lögbundnumskyldum
skyldumogog
kvöðum
kvöðumum
umskyldur
skyldurtiltilsmölunar,
smölunar,heldur
heldurhefur
hefurþví
þvíjafnframt
jafnframtverið
veriðþannig
þannigháttað
háttaðaðað
lönd
löndeinstakra
einstakrajarða
jarðahafa
hafaverið
veriðnýtt
nýttmeð
meðsambærilegum
sambærilegumhætti
hættiogogafréttir
afréttirogogþáþáfallið
falliðí í
einu
einuogogöllu
ölluundir
undirviðkomandi
viðkomandifjallskilaframkvæmd.
fjallskilaframkvæmd.Eftir
Eftirsem
semáður
áðurhafa
hafaslík
slíklandlandsvæði
svæðiekki
ekkiverið
veriðtalin
talinfalla
fallaí íflokk
flokkafrétta,
afrétta,þau
þauóumdeilt
óumdeiltlegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkja
viðkomandi
viðkomandijarðar
jarðarogogeftir
eftiratvikum
atvikumenginn
enginnágreiningur
ágreiningurverið
veriðuppi
uppium
umeignarrétt
eignarréttaðað
þeim.
þeim.Þannig
Þanniggetur
geturbæði
bæðiháttað
háttaðsvo
svotiltilaðaðmeð
meðöllu
ölluskorti
skortiá áupplýsingar
upplýsingarum
umfjallskilafjallskilaframkvæmd
framkvæmdog/eða
og/eðasmölun
smöluná áviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðieða
eðaaðaðforsendur
forsendurséu
séumeð
með
einhverju
einhverjuþví
þvísérstaka
sérstakamóti
mótisem
semnúnúhefur
hefurverið
veriðgerð
gerðgrein
greinfyrir.
fyrir.Hvað
Hvaðsem
semþessu
þessulíður
líður
verður
verðurþóþóekki
ekkiútilokað
útilokaðfyrirfram
fyrirframaðaðupplýsingar
upplýsingarí íþessa
þessaveru
verugeti
getihaft
hafteitthvert
eitthvertvægi
vægi
við
viðeignarréttarlegt
eignarréttarlegtmat.
mat.Það
Þaðþarfnast
þarfnastþáþásérstakrar
sérstakrarskoðunar
skoðunarí íhverju
hverjueinstöku
einstökutilviki
tilviki
þar
þarsem
semglöggar
glöggarupplýsingar
upplýsingarum
umtilhögun
tilhögunogogforsendur
forsendurfjallskila
fjallskilaliggja
liggjaá áannað
annaðborð
borð
fyrir.
fyrir.
4.8.
4.8. Ítök
Ítök
Í Ííslenskum
íslenskumrétti
réttihafa
hafaítök
ítökeða
eðaítaksréttindi
ítaksréttindiverið
veriðskilgreind
skilgreindsem
semréttindi
réttindiererveiti
veiti
rétthafa
rétthafatiltekin
tiltekinþröng
þröngumráð
umráðogogtakmörkuð
takmörkuðnot
notfasteignar
fasteignarsem
semererí íeigu
eiguogogumráðum
umráðum
117
117
annars
annarseða
eðaannarra
annarraaðila.
aðila.
Réttindi
Réttindiafafþessum
þessumtoga
togaeiga
eigasér
sérlanga
langasögu
söguhér
hérá álandi
landiogog
verður
verðurfyrst
fyrstvikið
vikiðaðaðþví
þvíhvað
hvaðráða
ráðamegi
megiafafeldri
eldrirétti
réttium
umítök
ítökogoginntak
inntakítaksréttinda.
ítaksréttinda.
Í Ílögbókunum
lögbókunumGrágás
GrágásogogJónsbók
Jónsbókererhugtakið
hugtakiðítak
ítakekki
ekkiskilgreint
skilgreintsérstaklega,
sérstaklega,
enenafafeinstökum
einstökumákvæðum
ákvæðummá
máráða
ráðaí ímerkingu
merkinguþess.
þess.Í Ílandabrigðisþætti
landabrigðisþættiGrágásar
Grágásarerer
fjallað
fjallaðum
umþær
þærréttarathafnir
réttarathafnirsem
semfram
framáttu
áttuaðaðfara
faraþegar
þegarmaður
maðurvildi
vildibrigða
brigðaöðrum
öðrum
land.
land.Þar
Þarsegir
segirm.a.
m.a.aðaðbrigðandi
brigðandiskyldi
skyldikveðja
kveðjasér
sérkviðar
kviðar(væntanlega
(væntanlegabúakviðar)
búakviðar)tiltil
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Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1998:
1998:Kaflar
Kaflarúrúreignarétti
eignaréttiI. I.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.2828(hdr.).
(hdr.).Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982198283:
83:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.6.6.Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.13.
13.
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237
237
221
237
aðaðganga
gangaúrúrskugga
skuggaum
umhvort
hvortunnt
unntværi
væriaðaðselja
seljaleiguból
leiguból„eða
„eðaítök
ítökí íannarra
annarramanna
manna
118
118
löndum“
löndum“áður
áðurenentiltilþess
þesskæmi
kæmiaðaðaðalbólið
aðalbóliðværi
væriselt.
selt.
Kaflinn
Kaflinnum
umlandamerki
landamerkiogoglagakaup
lagakaupí íJónsbók
Jónsbók(6.
(6.k.k.landsbrigðabálks)
landsbrigðabálks)hefst
hefstá á
þessa
þessaleið:
leið:
Nú
Núvill
villmaðr
maðrselja
seljaland
landsitt
sittvið
viðverði,
verði,þáþáskulu
skuluþeir
þeirkveða
kveðaá áum
ummerki
merkimeð
meðsér,
sér,
um
umland
landokokskóga
skógaokokengjar
engjarokokreka,
reka,veiðar
veiðarokokafréttu
afréttuefeferu,
eru,okokallra
allragða
gða
skulu
skuluþeir
þeirgeta
getaþeira,
þeira,ererþví
þvílandi
landieigu
eiguatatfylgja,
fylgja,þóþóatatþat
þatséséí nnur
í nnurlnd,
lnd,eða
eða
aðrir
aðrirmenn
menneigi
eigiþanneg
þannegítk;
ítk;síðan
síðanskulu
skuluþeir
þeirtakaz
takazí íhendr
hendrokokkaupa
kaupameð
með
119
119
váttum
váttumtveim
tveimeða
eðafleirum.
fleirum.

Annars
Annarsstaðar
staðarí ílögbókinni
lögbókinnierernánar
nánarrætt
rættum
umsams
samskonar
konarréttindi
réttindiánánþess
þessþóþóaðað
tekið
tekiðséséfram
framaðaðum
umítök
ítökséséaðaðræða.
ræða.Þannig
Þannigererfjallað
fjallaðum
umskóg,
skóg,beituteig,
beituteig,fjöru,
fjöru,veiði
veiði
ogogengi
engií íannars
annarsjörðu
jörðuenensíður
síðureða
eðajafnvel
jafnvelekki
ekkinotuð
notuðorðin
orðinskógar-,
skógar-,beitar-,
beitar-,fjöru-,
fjöru-,
120
120
Ákvæði
Ákvæðilögbókanna
lögbókannaleiðir
leiðirþví
þvítiltilþeirrar
þeirrarniðurstöðu
niðurstöðuaðaðítak
ítaksésé
veiðiveiði-ogogengjaítak.
engjaítak.
121
121
fær það
það vel
vel samrýmst
samrýmst hinni
hinni
„réttur
„réttur tiltil ákveðinna
ákveðinna nytja
nytja á á landi
landi annars“,
annars“, ogog fær
lögfræðilegu
lögfræðileguskilgreiningu
skilgreininguhugtaksins
hugtaksinsnúnúá ádögum.
dögum.
Til
Tilítaka
ítakavar
varstofnað
stofnaðmeð
meðýmsum
ýmsumhætti.
hætti.Ítakaeign
Ítakaeignmun
munt.d.
t.d.hafa
hafaorðið
orðiðtiltilvið
við
122
122
Elstaskjallega
skjallegaheimildin
heimildinum
umítakaítakatímabundin
tímabundinlán
lánhlunninda,
hlunninda,kaup
kaupogogítakaskipti.
ítakaskipti. Elsta
123
123
Þar
Þar
eign
eignmun
munvera
veramáldagi
máldagiStafholtskirkju
Stafholtskirkjusem
semtalinn
talinnhefur
hefurverið
veriðfrá
frámiðri
miðri12.
12.öld.
öld.
erergreint
greintfrá
fráþví
þvíaðaðprestur
presturnokkur,
nokkur,Steini
SteiniÞorvarðsson,
Þorvarðsson,hafi
hafigefið
gefiðkirkjunni
kirkjunnim.a.
m.a.þrjá
þrjá
hluti
hlutilaxveiðar
laxveiðarí Þverá,
í Þverá,kerveiði
kerveiðií Norðurá
í Norðuráundir
undirfossi,
fossi,Engines
Enginesá áStröndum
Ströndumnorður
norður„ok
„ok
reki
reki með“
með“ ogogselför
selför í í Þverárdal
Þverárdal upp
upp frá
frá Kvíum.
Kvíum. Í Ímáldaganum
máldaganum erer lýst
lýst einum
einum
algengasta
algengastastofnunarhætti
stofnunarhættikirknaítaka
kirknaítakasem
semvar
vargjöf
gjöfí sáluhjálparskyni.
í sáluhjálparskyni.Þannig
Þannighefur
hefurfrá
frá
fyrstu
fyrstutíð
tíðbyggðar
byggðarhér
hérá álandi
landiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltilítaka
ítakameð
meðbeinni
beinniyfirfærslu
yfirfærslueða
eða
afhendingu
afhendingutiltekinna
tiltekinnaréttinda.
réttinda.
Frá
Frá13.
13.öld
öldhafa
hafavarðveist
varðveistnokkrar
nokkrarskrár
skrárum
umítök,
ítök,einkum
einkumreka,
reka,m.a.
m.a.elsta
elstarekarekaskrá
skráSkálholtskirkju
Skálholtskirkjufrá
fráum
um1270.
1270.Bendir
Bendirþað
þaðtiltilþess
þessaðaðá áþeim
þeimtíma
tímahafi
hafiítök
ítökverið
verið
124
124
Ítökumfjölgaði
fjölgaði
orðin
orðineftirsótt
eftirsóttgæði
gæðisem
semekki
ekkisíst
sístkirkjulegar
kirkjulegarstofnanir
stofnanirsóttust
sóttusteftir.
eftir. Ítökum
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Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.288.
288.
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.124.
124.Sambærilegur
Sambærilegurkafli
kafliererí Grágás
í Grágás(1992,
(1992,s.s.290)
290)ánánþess
þessaðaðorðið
orðiðítak
ítakséséþar
þar
notað.
notað.
120120
Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.296,
296,321,
321,329.
329.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.147-148,
147-148,150.
150.
121121
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.537.
537.Sbr.
Sbr.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Jordejendom.
„Jordejendom.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistorisk
leksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.671.
671.
122122
Páll
PállSigurðsson,
Sigurðsson,1992:
1992:„Kirknaítök.
„Kirknaítök.Saga
Sagaþeirra
þeirraogogréttarþróun.“
réttarþróun.“Svipmyndir
Svipmyndirúrúrréttarsögu.
réttarsögu.Þættir
Þættir
um
umland
landogogsögu
söguí ljósi
í ljósilaga
lagaogogréttarframkvæmdar.
réttarframkvæmdar.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.277.
277.
123123
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.1.1.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1857-76.
1857-76.S.S.178-180.
178-180.Sbr.
Sbr.Páll
PállSigurðsson
Sigurðsson1992,
1992,s.s.
279.
279.
124124
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn1,1,s.s.67-76.
67-76.Tímasetning
Tímasetningrekaskrárinnar
rekaskrárinnarererekki
ekkiörugg.
örugg.Sbr.
Sbr.einnig
einnigsama
samarit,rit,s.s.
4,4,246-248
246-248(ítakaskrá
(ítakaskráViðeyjarklausturs
Viðeyjarklausturs[1284]),
[1284]),248-251
248-251(reka(reka-ogoglandamerkjaskrá
landamerkjaskráÞingeyraklausturs
Þingeyraklausturs
[1285]).
[1285]).
119119
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222
238

238
238

síðan
síðanjafnt
jafntogogþétt,
þétt,ogogí íbyrjun
byrjun18.
18.aldar,
aldar,þegar
þegarJarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
Páls
125
125
Vídalíns
Vídalínsvar
vartekin
tekinsaman,
saman,hafði
hafðimyndast
myndastþéttriðið
þéttriðiðnet
netítaka
ítakaum
umland
landallt.
allt.
Ljóst
Ljóstereraðaðítakaeign
ítakaeignskipti
skiptií ímargar
margaraldir
aldirverulegu
verulegumáli
málifyrir
fyrirafkomu
afkomulandslandsmanna
mannaogogmun
munaðaðeinhverju
einhverjuleyti
leytihafa
hafastuðlað
stuðlaðaðaðjafnari
jafnaridreifingu
dreifingulandgæða.
landgæða.ÁÁ
sumum
sumumstöðum
stöðumá álandinu
landinuhagaði
hagaðiþannig
þannigtiltilaðaðjörð
jörðsem
semekki
ekkiátti
áttimikilvæg
mikilvæghlunnindi
hlunnindi
eins
einsogogupprekstrarland,
upprekstrarland,skóg
skógeða
eðafjörunytjar
fjörunytjareða
eðagat
gatekki
ekkinýtt
nýttþau
þauí íeigin
eiginlandi
landivegna
vegna
staðhátta
staðháttafékk
fékkþau
þausem
semítök
ítökí öðru
í öðrulandi.
landi.Nefna
Nefnamá
másem
semdæmi
dæmiaðaðí íÞórisdal
Þórisdalí íLóni
Lóniáttu
áttu
nokkrar
nokkrarjarðir
jarðirskógarítak.
skógarítak.Ein
Einþeirra
þeirravar
varEfri-Fjörður
Efri-Fjörðurí íLóni.
Lóni.Hún
Húnátti
áttiskógarítak
skógarítakí í
Skálahvömmum
Skálahvömmum í í Þórisdal
Þórisdal eða
eða Laxárdal,
Laxárdal, enen í í staðinn
staðinn var
var heimilað
heimilað útræði
útræði frá
frá
126
126
Slík
Slíkítakaskipti
ítakaskiptimunu
munuvíðar
víðarhafa
hafatíðkast,
tíðkast,ekki
ekkisíst
sístá á
Klifunum
Klifunum(Þorgeirsstaðaklif).
(Þorgeirsstaðaklif).
þeim
þeimsvæðum
svæðumþar
þarsem
semútræði
útræðivar
vargott.
gott.Hraunskarð
Hraunskarðundir
undirJökli
Jökliátti
áttit.d.
t.d.„frí
„fríkolatak
kolatakí í
Hrísaskóg
Hrísaskógogograptvidahögg
raptvidahöggí íjördunne
jördunnetiltilupheldis“
upheldis“í ístaðinn
staðinnfyrir
fyriruppsátur
uppsáturogog„ítaks„ítaks127
127
Annars
Annarsstaðar
staðarþar
þarsem
semekki
ekkivar
varum
umítök
ítökeða
eðaítakaskipti
ítakaskiptiaðað
búðir“
búðir“í Hraunskarðsjörð.
í Hraunskarðsjörð.
128
128
ræða
ræðavar
varvenjulega
venjulegagreitt
greittákveðið
ákveðiðgjald
gjaldfyrir
fyrirútræðið,
útræðið,svonefndur
svonefndurvertollur.
vertollur.
Mörg
Mörg ítök
ítök gengu
gengu smám
smám saman
saman úrúr sér
sér ýmist
ýmist afaf völdum
völdum eyðingarafla
eyðingarafla
náttúrunnar,
náttúrunnar,ofnýtingar
ofnýtingareða
eðavegna
vegnabreyttra
breyttrabúskaparhátta
búskaparháttaogogurðu
urðuþví
þvíekki
ekkiannað
annaðenen
129
129
Ummiðbik
miðbiknýnýinntakslaus
inntakslausréttur
réttursem
semsetti
settiákveðnar
ákveðnarhömlur
hömlurá áeignarrétt
eignarréttfasteigna.
fasteigna. Um
liðinnar
liðinnaraldar
aldarvar
varþví
þvísvo
svokomið
komiðaðaðfjölmörg
fjölmörgþeirra
þeirraítaka
ítakasem
semá ájörðum
jörðumhvíldu
hvíldukomu
komu
ítakshafanum
ítakshafanumaðaðlitlu
litlusem
semengu
engugagni
gagniauk
aukþess
þesssem
semýmis
ýmisþeirra
þeirravirtist
virtistaugljóslega
augljóslega
hagkvæmara
hagkvæmaraaðaðnýta
nýtasamhliða
samhliðanýtingu
nýtinguá áviðkomandi
viðkomandijörð.
jörð.Lagasetning
Lagasetningfrá
fráþeim
þeimtíma
tíma
ber
berskýran
skýranvott
vottum
umþáþástefnu
stefnulöggjafans
löggjafansaðaðtryggja
tryggjaþað,
það,aðaðeðlileg
eðlileggæði
gæðifasteigna
fasteignafylgi
fylgi
130
130
Þaðvar
vareinkum
einkumgert
gertmeð
með
þeim
þeimsjálfum
sjálfumogogséu
séunytjuð
nytjuðí ísambandi
sambandivið
viðnotkun
notkunþeirra.
þeirra. Það
því
þvíaðaðbanna
bannaaðaðtiltekin
tiltekinhlunnindi,
hlunnindi,sem
semfasteign
fasteignfylgdu,
fylgdu,væru
værufrá
fráhenni
henniskilin
skilinauk
aukþess
þess
sem
semeigendum
eigendumfasteigna
fasteignasem
semítök
ítökhvíldu
hvílduá ávar
vargert
gertkleift
kleiftaðaðleysa
leysaþau
þauafafeignum
eignum
sínum
sínumgegn
gegnfjárgreiðslu.
fjárgreiðslu.Þannig
Þannigvar
vart.d.
t.d.lausn
lausnveiðiítaka
veiðiítakaí íám
ámogogvötnum
vötnumheimiluð
heimiluð
með
meðlögum
lögumnr.
nr.40/1942,
40/1942,sbr.
sbr.núnúlög
lögnr.
nr.76/1970
76/1970ogoglausn
lausnskógarítaka
skógarítakaafafjörðum
jörðummeð
með
lögum
lögumnr.
nr.100/1940,
100/1940,sbr.
sbr.núnúlög
lögnr.
nr.3/1955,
3/1955,sbr.
sbr.lög
lögnr.
nr.76/1984.
76/1984.ÞáÞáfjalla
fjallalög
lögnr.
nr.
13/1956
13/1956um
umsölu
sölukirkjuítaka.
kirkjuítaka.Veigamesti
Veigamestiþátturinn
þátturinní íþessari
þessariviðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansvar
varþóþó
setning
setninglaga
laganr.
nr.113/1952
113/1952um
umlausn
lausnítaka
ítakaafafjörðum
jörðumenenþau
þautaka
takatiltilallra
allraítaka
ítakaí íjarðir
jarðir
annarra
annarraenenlaxlax-ogogsilungsveiðiítaka
silungsveiðiítakaí íám
ámogogvötnum
vötnumogogskógarítaka,
skógarítaka,sbr.
sbr.2.2.ogog3.3.gr.
gr.
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Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.12.
12.b.b.(Atriðisorðaskrá),
(Atriðisorðaskrá),undir
undirafrétt,
afrétt,
beit/beitarítak,
beit/beitarítak, melaslægja/meltak,
melaslægja/meltak, lax/laxveiði,
lax/laxveiði, fugl/fuglatekja,
fugl/fuglatekja, eggjatak/eggjatekja/eggver,
eggjatak/eggjatekja/eggver,
skógur/skógarítak,
skógur/skógarítak,hrís/hrísrif/hrístak,
hrís/hrísrif/hrístak,torf,
torf,móskurður/mótak,
móskurður/mótak,engjatak/engjaítak,
engjatak/engjaítak,reki/rekaítak.
reki/rekaítak.
126126
Þetta
Þettakom
komfram
framí vitnisburði
í vitnisburðiVilhjálms
VilhjálmsGeirs
GeirsÞórhallssonar,
Þórhallssonar,eiganda
eigandaEfra-Fjarðar,
Efra-Fjarðar,við
viðskýrslutöku
skýrslutöku
9.9.
9.9.2002
2002í máli
í málinr.nr.5/2001
5/2001hjá
hjáóbyggðanefnd.
óbyggðanefnd.Sbr.
Sbr.einnig
einnigvitnisburð
vitnisburðÞorsteins
ÞorsteinsGeirssonar
Geirssonará áReyðará
Reyðará
við
viðsömu
sömuskýrslutöku.
skýrslutöku.
127127
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn.
fornbréfasafn.3.3.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1896.
1896.S.S.141.
141.Fleiri
Fleiridæmi
dæmieru
eruum
umslík
slíkítakaskipti
ítakaskiptií í
þessari
þessariheimild
heimildsem
semtalin
talinererfráfráum
um1360.
1360.
128128
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls12,
12,undir
undirnaust,
naust,uppsátur,
uppsátur,útræði,
útræði,verbúð,
verbúð,vertollur.
vertollur.
129129
Sbr.
Sbr.hugtakið
hugtakiðservitut
servitutí merkingunni
í merkingunniítak
ítakeða
eðaískylda.
ískylda.
130130
Þegar
Þegarum
ummiðja
miðja19.
19.öld
öldtók
tókaðaðgæta
gætaþeirrar
þeirrartilhneigingar
tilhneigingarlöggjafans
löggjafansaðaðsporna
spornavið
viðfrekari
frekaristofnun
stofnun
ítaka,
ítaka,sbr.
sbr.4.4.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
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239
239
223
239
131
131
laganna.
laganna.
Með
Meðþeim
þeimvar
varsúsúskylda
skyldalögð
lögðá áþáþásem
semtöldu
töldusig
sigeiga
eigaslík
slíkítök
ítökaðaðlýsa
lýsaþeim
þeim
í ísamræmi
samræmivið
viðefni
efnilaganna.
laganna.Væri
Væriþað
þaðekki
ekkigert
gertféll
féllítakið
ítakiðúrúrgildi.
gildi.Lögin
Löginhafa
hafaenn
enn
fremur
fremuraðaðgeyma
geymareglur
reglurum
umþað
þaðhvernig
hvernigeigandi
eigandijarðar,
jarðar,sem
semítak
ítakererí,í,eldra
eldraenen2525ára,
ára,
getur
geturleyst
leystþað
þaðafafjörð
jörðsinni.
sinni.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþessa
þessaviðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansererþóþóljóst
ljóstaðaðenn
enn
kunna
kunnaaðaðfinnast
finnastgild
gildítök
ítökhér
hérá álandi.
landi.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðtilvist
tilvistítaks
ítaksí ífasteign
fasteignbendi
bendifremur
fremurtiltilþess
þessaðaðsvæði
svæði
132
132
Þannig
Þannighafi
hafiréttur
réttur
það
þaðsem
semítakið
ítakiðererá áséséeða
eðahafi
hafieinhvern
einhverntíma
tímaverið
veriðeignarland.
eignarland.
yfir
yfirviðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiverið
veriðnauðsynlegur
nauðsynlegurgrundvöllur
grundvöllurundir
undirstofnun
stofnunítaks
ítaksá áþví
því
ogogítakshafinn
ítakshafinnöðlast
öðlastrétt
réttsinn
sinninnan
innanmarka
markaþess
þessréttar
réttarsem
semhandhafi
handhafihinna
hinnabeinu
beinu
eignarréttinda
eignarréttindaátti.
átti.
Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþetta
þettakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastítök
ítökí ílandsvæðum
landsvæðumsem
semekki
ekkieru
eruundirorpin
undirorpin
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttinúnúogogekki
ekkiunnt
unntaðaðsýna
sýnaóyggjandi
óyggjandifram
framá áaðaðhafi
hafinokkurn
nokkurntíman
tíman
verið
veriðþað.
það.Sem
Semdæmi
dæmium
umslíkt
slíktmá
mánefna
nefnaákvæði
ákvæðií ímáldögum
máldögumum
umtakmörkuð
takmörkuðréttindi
réttindi
kirknanna
kirknannaí íBiskupstungum
Biskupstungumá áBiskupstungnaafrétti.
Biskupstungnaafrétti.Þannig
Þannigsegir
segirí ímáldaga
máldagakirkjunnar
kirkjunnar
133
133
Hiðsama
samakemur
kemur
á áTorfastöðum
Torfastöðumfrá
frá1331
1331aðaðhún
húneigi
eigi„skógarteig
„skógarteigí íSandvatnshlíð“.
Sandvatnshlíð“. Hið
134
134
135
135
ogog Gíslamáldaga
Gíslamáldaga frá
frá 1570.
1570.
ÞáÞá segir
segir í í
fram
fram í í Vilkinsmáldaga
Vilkinsmáldaga frá
frá 1397
1397
136
136
Gíslamáldaga
Gíslamáldagaum
umkirkjuna
kirkjunaí Bræðratungu
í Bræðratunguaðaðhún
húneigi
eigi„Skógartungu
„Skógartunguundir
undirBláfelli“.
Bláfelli“.
Í Ímáli
málinr.
nr.4/2000,
4/2000,Biskupstungnaafréttur
Biskupstungnaafrétturogogefstu
efstulönd
löndí íBiskupstungnahreppi,
Biskupstungnahreppi,komst
komst
óbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuaðaðFramafréttur
FramafrétturBiskupstungna,
Biskupstungna,það
þaðlandsvæði
landsvæði
sem
semframangreind
framangreindréttindi
réttindikirknanna
kirknannanáðu
náðutil,
til,væri
væriþjóðlenda.
þjóðlenda.Nefndin
Nefndinútilokaði
útilokaðiþóþó
ekki
ekkiaðaðumrætt
umrættlandsvæði
landsvæðihefði
hefðieinhvern
einhverntíma
tímaverið
veriðundirorpið
undirorpiðbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttienen
taldi
taldiumrædda
umræddamáldaga
máldagaeina
einaogogsér
sérekki
ekkiveita
veitanæga
nægasönnun
sönnuní íþeim
þeimefnum.
efnum.Í Íslíkum
slíkum
tilvikum
tilvikumkann
kannþóþóaðaðvera
veraum
umannars
annarskonar
konarréttindi
réttindiaðaðræða
ræðaenenítök
ítökí hinni
í hinnihefðbundnu
hefðbundnu
lögfræðilegu
lögfræðilegumerkingu
merkinguhugtaksins.
hugtaksins.

4.9.
4.9. Fjörur
Fjörurogogrekaeign
rekaeign
Eignarréttur
Eignarrétturaðaðfasteign
fasteignsem
semliggur
ligguraðaðsjó
sjónær
næreinnig
einnigtiltilfjörunnar
fjörunnarfram
framafafhenni,
henni,þ.e.
þ.e.
137
137
Undiryfirborði
yfirborði
svæðisins
svæðisinsá ámilli
millistórstraumsflóðmáls
stórstraumsflóðmálsogogstórstraumsfjörumáls.
stórstraumsfjörumáls. Undir
131131

Í 1.
Í 1.gr.gr.laga
laganr.nr.113/1952
113/1952segir
segiraðaðítak
ítakmerki
merkií lögunum
í lögunumhvers
hverskonar
konarafnot
afnotfasteignar,
fasteignar,sem
semeigi
eigiséu
séu
samfara
samfaravörslum
vörslumhennar
hennareða
eðaþess
þesshluta
hlutahennar,
hennar,sem
semafnotin
afnotintaki
takitil,til,enda
endaséséréttur
rétturtiltilafnotanna
afnotannabyggður
byggður
á áheimild
heimildeinkaréttareðlis.
einkaréttareðlis.Í Ígreinargerð
greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví
þvísem
semvarð
varðaðaðumræddum
umræddumlögum
lögumsegir
segirí í
athugasemdum
athugasemdumaðaðfylgt
fylgtséséhinni
hinnivenjulegu
venjulegufræðilegu
fræðileguskýringu
skýringuá áþví
þvíhvað
hvaðítak
ítaksé.sé.
132132
Í greinargerð
Í greinargerðmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví
þvísem
semvarð
varðaðaðlögum
lögumnr.nr.113/1952
113/1952ererí athugasemdum
í athugasemdumtekið
tekiðfram
framaðað
lögin
lögintaki
takiekki
ekkitiltilítaka
ítakaí kaupstaðarlóðir
í kaupstaðarlóðireða
eðaí afrétti,
í afrétti,sem
semsveitarfélög
sveitarfélögeiga.
eiga.Í lögunum
Í lögunumererþannig
þanniggert
gert
ráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðunnt
unntséséeða
eðahafi
hafiverið
veriðaðaðstofna
stofnatiltilítaka
ítakaí íafréttarlöndum.
afréttarlöndum.Með
Meðhliðsjón
hliðsjónafafhinni
hinni
almennu
almennulögfræðilegu
lögfræðileguskilgreiningu
skilgreininguá áhugtakinu
hugtakinuítak
ítakverður
verðurþóþóaðaðætla
ætlaaðaðmeð
meðþví
þvíséséáttáttvið
við
afréttarlönd
afréttarlöndsem
semundirorpin
undirorpineru
erubeinum
beinumeignarrétti
eignarréttieða
eðahafi
hafiverið
veriðþað
þaðá áþeim
þeimtíma
tímaþegar
þegartiltilítaksins
ítaksinsvar
var
stofnað.
stofnað.
133133
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn2,2,s.s.669.
669.
134134
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn4,4,s.s.49.
49.
135135
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn15,
15,s.s.647.
647.
136136
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn15,
15,s.s.648.
648.
137137
Ólafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.45.
45.Gaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s. 37.
37.
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1998:
1998:Kaflar
Kaflarúrúreignarétti
eignaréttiI, I,s.s.57.
57.
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240
240

224
240

sjávar
sjávartaka
takavið
viðsvokölluð
svokölluðnetlög,
netlög,sem
semí íýmsum
ýmsumlögum
lögumeru
eruskilgreind
skilgreindsem
semsjávarbotn
sjávarbotn
138
138
115
115metra
metraútútfrá
frástórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumálilandareignar,
landareignar,sjá
sjánánar
nánarsíðar
síðarí íþessum
þessumkafla.
kafla.
Óumdeilt
Óumdeiltereraðaðnetlög
netlögfylgi
fylgisjávarjörðum
sjávarjörðumenenum
umhitt
hitthefur
hefurfremur
fremurverið
veriðágreiningur
ágreiningur
hvort
hvorteignarráð
eignarráðfasteignareiganda
fasteignareigandafeli
felií ísér
sérbeinan
beinaneignarrétt
eignarrétteða
eðaséu
séubundin
bundinvið
viðþau
þau
139
139
réttindi
réttindisem
semsérstaklega
sérstaklegaerermælt
mæltfyrir
fyrirum
umí einstökum
í einstökumlögum.
lögum.
Kemur
Kemurþáþátiltilskoðunar
skoðunarhver
hverhafi
hafiverið
veriðréttur
rétturlandeigandans
landeigandansí fjöru
í fjöruogognetlögum
netlögum
jarðar
jarðarsinnar.
sinnar.Þar
Þarverður
verðurhelst
helstlitið
litiðtiltilþeirra
þeirrafjörunytja
fjörunytjasem
semlengst
lengsthafa
hafaverið
veriðtiltilumumfjöllunar
fjöllunarí löggjöf
í löggjöfhér
hérá álandi,
landi,þ.e.
þ.e.reka
rekaogogveiði.
veiði.
Rekinn
Rekinnhefur
hefurverið
veriðhelsta
helstaverðmæti
verðmætifjörunnar.
fjörunnar.Elstu
Elstuákvæði
ákvæðilaga
lagaum
umreka
rekaeru
eruí í
Grágás.
Grágás.Þau
Þauvoru
vorusíðan
síðantekin
tekinupp
upplítið
lítiðbreytt
breyttí rekabálk
í rekabálkJónsbókar,
Jónsbókar,ogogerersásábálkur
bálkurenn
enn
í ígildi
gildiásamt
ásamtviðbótum
viðbótumum
umskotinn
skotinnhval
hvalogogskotmannshlut
skotmannshlutsem
semgefnar
gefnarvoru
voruútútí í
140
140
Meginreglanvar
varsúsúaðaðjarðeigandi
jarðeigandiátti
áttireka
rekafyrir
fyrir
konungsbréfum
konungsbréfum1778
1778ogog1779.
1779. Meginreglan
landi
landisínu.
sínu.Í ÍJónsbók
Jónsbókererreki
rekinánar
nánarskilgreindur
skilgreindurmeð
meðsvofelldum
svofelldumhætti:
hætti:„Hverr
„Hverrmaðr
maðrá á
reka
rekaallan
allanfyrir
fyrirsínu
sínulandi
landiviðar
viðarokokhvala,
hvala,sela
selaokokfiska,
fiska,fugla
fuglaogogþara,
þara,nema
nemaum
umsésé
141
141
Eignarrétturjarðeiganda
jarðeigandaá áviðarviðar-eða
eðahvalreka
hvalrekavar
varþóþóþví
þvíaðeins
aðeinshafinn
hafinn
frá
frákomit.“
komit.“ Eignarréttur
142
142
Allan
Allanreka
rekautan
utanrekarekayfir
yfirvafa
vafaaðaðhann
hannmerkti
merktisér
sérrekann
rekanneða
eðakæmi
kæmiböndum
böndumá áhann.
hann.
marka
markavar
varhverjum
hverjummanni
manniheimilt
heimiltaðaðflytja
flytjaaðaðlandi,
landi,marka
markasér
sérogogslá
sláeign
eignsinni
sinniá,á,enen
143
143
landeigandi
landeigandiskyldi
skyldieiga
eigaalla
allaaðra
aðraflutninga
flutningahvals
hvalsogogviðar.
viðar.
Sú
Súskýring
skýringhefur
hefurverið
veriðgefin
gefiná árekamarki
rekamarkiaðaðþað
þaðsésé„sá
„sáhluti
hlutifjöru
fjöruogoghafs
hafssem
sem
144
144
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánssontaldi
taldihins
hinsvegar
vegar
bóndi
bóndieða
eðarekamaður
rekamaðurmá
mánýta
nýtaá áallan
allanreka“.
reka“.
145
145
ÍÍ
rekamark
rekamarkvera
verasömu
sömumerkingar
merkingarogogfjörumark
fjörumarkogogtákna
táknamerki
merkimilli
millideildra
deildrareka.
reka.
Staðarhólsbók
StaðarhólsbókGrágásar
Grágásarererrekamark
rekamarkvið
viðþað
þaðmiðað
miðað„að
„aðsjá
sjámundi
mundimega
megaþaðan
þaðanfisk
fiská á
146
146
Lýsing
LýsingKonungsbókar
Konungsbókará árekamarki
rekamarkierernokkru
nokkruítarlegri,
ítarlegri,
borði
borðiefefeigi
eigibæri
bæriland
landfyrir“.
fyrir“.
ogogererhún
húnsambærileg
sambærilegvið
viðskilgreiningu
skilgreininguJónsbókar
Jónsbókará áfiskhelgi:
fiskhelgi:
Maður
Maðurá áaðaðflytja
flytjavið
viðþann
þannererhann
hannfinnur
finnurá áfloti
flotifyrir
fyrirutan
utanþað
þaðererfisk
fisksér
sérafaf
borði,
borði,óflattan,
óflattan,fyrir
fyrirannars
annarsmanns
mannslandi.
landi.Það
Þaðskal
skalþorskur
þorskurvera,
vera,sásáskal
skalsvo
svo
mikill
mikill vera
vera aðað hann
hann sésé álnar
álnar í í öxarþærum
öxarþærum flattur
flattur [álnarbreiður
[álnarbreiður milli
milli
138138
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.57/1998;
57/1998;1.1.gr.gr.laga
lagaum
um
vernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994;
64/1994;ogog1.1.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
139139
ÍH
Í H1996
19962518
2518ogog2525
2525erertalinn
talinnvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttfasteignareiganda
fasteignareigandaí netlögum.
í netlögum.
140140
Sbr.
Sbr.opið
opiðbréf
bréfum
umrekatilkall
rekatilkallá áÍslandi
Íslandifráfrá4.4.maí
maí1778,
1778,5.5.gr.,
gr.,ogogkonungsbréf
konungsbréf(til
(tilstiftamtmanns)
stiftamtmanns)um
um
landshlut
landshlutafafflutningshvölum
flutningshvölumá áÍslandi
Íslandifráfrá23.
23.júní
júní1779,
1779,1.-2.
1.-2.gr.gr.
141141
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.194.
194.
142142
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.351-352.
351-352.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.194-195.
194-195.
143143
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353-354.
353-354.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.ÁÁöðrum
öðrumstað
staðí Jónsbók
í Jónsbók(s.(s.203)
203)segir
segirþóþóaðað
þess
þesshvals
hvalssem
semfluttur
fluttursé,sé,eigi
eigiflytjendur
flytjendurþriðjung
þriðjungenenlandeigandi
landeiganditvo
tvohluti
hlutinema
nemaskot
skotfinnist
finnistí, í,þáþáeigi
eigi
skotmaður
skotmaðurþriðjung.
þriðjung.Þetta
Þettaákvæði
ákvæðivirðist
virðisteiga
eigasér
sérnokkra
nokkrasamsvörun
samsvöruní í71.
71.k.k.landabrigðisþáttar
landabrigðisþáttar
Grágásar
Grágásar(Grágás
(Grágás1992,
1992,s.s.365).
365).
144144
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.552.
552.Í Jónsbók
Í Jónsbókvirðist
virðisteinnig
einniggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðrekamark
rekamarkgeti
getitekið
tekiðtiltilhafsvæðis
hafsvæðisútút
fyrir
fyrirnetlög,
netlög,sbr.
sbr.þetta
þettaorðalag:
orðalag:„Ef
„Efmaðr
maðrveiðir
veiðirhval
hvalí rekamarki,
í rekamarki,þar
þarererfisk
fisksér
sérá áborði
borðiokokfyrir
fyrirutan
utan
netlg,
netlg,þáþáá ásásáallan
allanererveiðir“
veiðir“(Jónsbók
(Jónsbók1904,
1904,s.s.206
206sbr.
sbr.einnig
einnigs.s.197).
197).
145145
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson,
Kristjánsson,1980:
1980:Íslenzkir
Íslenzkirsjávarhættir.
sjávarhættir.1.1.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.219.
219.
146146
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353
353(Staðarhólsbók).
(Staðarhólsbók).Skilgreining
SkilgreiningKonungsbókar
Konungsbókarererítarlegri
ítarlegri(sbr.
(sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.
353-354).
353-354).Samkvæmt
SamkvæmtJónsbók
Jónsbók1904
1904(s.(s.206)
206)var
varrekamark
rekamark„þar
„þarererfisk
fisksér
sérá áborði“.
borði“.
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241
241
225
241
þunnildisnefja].
þunnildisnefja].SáSáfiskur
fiskurheitir
heitirgildingur.
gildingur.ÁÁþví
þvíborði
borðiskal
skalsjá
sjáþann
þannfisk
fiskerertiltil
147
147
lands
landsveit,
veit,þaðan
þaðanúrúrfjöru
fjöruererfyrvir
fyrvir[fellur
[fellurút]
út]utast.
utast.

Fiskhelgi
Fiskhelgií íþessu
þessusamhengi
samhengitáknar
táknarsvæðið
svæðiðútútaðaðrekamörkum
rekamörkumsem
semaðaðsínu
sínuleyti
leyti
148
148
miðast
miðastvið
viðaðaðóflattur
óflatturþorskur
þorskurséséí sjónmáli
í sjónmálifrá
fráströndinni.
ströndinni.
Síðar,
Síðar,sennilega
sennilegasnemma
snemmaá á14.
14.öld,
öld,var
varkveðinn
kveðinnupp
uppsvofelldur
svofellduralþingisdómur
alþingisdómur
um
umrekamark
rekamarktiltillands:
lands:
Rekamarck
Rekamarcktiltillandz
landzsem
semleingst
leingstututfiarar.
fiarar.ogogflod
flodgeingur
geingurleingst
leingsti ilogne.
logne.þaþa
hvorke
hvorkeæser
æserbrim
brimnie
nievindur.
vindur.
Þad
Þadvar
varlogtekid
logtekidum
umrekamark
rekamarka aAuxararþijnge
Auxararþijngeafafbadum
badumlgmnnunum
lgmnnunumogog
allri
allri logriettunne
logriettunne a a dogum
dogum Häkonar
Häkonar kongz.
kongz. sem
sem væri
væri i i almennelegu
almennelegu
flædarmäle
flædarmäleþaþasiör
siörrædur
rædursier.
sier.Enn
Ennhvad
hvadhann
hannæser
æserbrim
brimedur
edurvindur.
vindur.edur
edur
kastar
kastaryfer
yferMälarkamp.
Mälarkamp.edur
edurerartanga.
erartanga.sososem
semi logbok
i logbokutvijsar.
utvijsar.edur
edura aland
land
upp.
upp.þar
þarsem
semsosovid
vidvijkur.
vijkur.þaþaeignast
eignastþad
þadlandeigande
landeigandehvort
hvortþad
þaderertrie
trieedur
edur
149
149
hvalur.
hvalur.

Hér
Hérvirðist
virðistlögrétta
lögréttaskilgreina
skilgreinaþað
þaðsem
semí ísíðari
síðarilöggjöf
löggjöferernefnt
nefntstórstraumsstórstraumsflóðmál.
flóðmál.
Algengt
Algengtvar
vará ámiðöldum
miðöldumogogsíðar
síðaraðaðfjara
fjarainnan
innanmerkja
merkjatiltekinnar
tiltekinnarjarðar
jarðarværi
væri
nýtt
nýttfrá
fráannarri
annarrijörð.
jörð.Eigandi
Eigandihinnar
hinnarsíðarnefndu
síðarnefndunefndist
nefndistþáþárekamaður
rekamaðureða
eðafjörufjörumaður,
maður,enenrétturinn
rétturinnvar
varþóþóbundinn
bundinnjörð
jörðhans
hansenenekki
ekkipersónu.
persónu.Landeigandi
Landeigandiogogfjörufjörumaður
maðurskiptu
skiptumeð
meðsér
sérfjörugögnum
fjörugögnumeftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum.
reglum.Um
Umþetta
þettasegir
segirí Jónsbók:
í Jónsbók:
EfEfmaðr
maðrkaupir
kaupirreka
rekaafaflandi
landimanns
mannsatatlgmáli
lgmáliréttu,
réttu,okokskilja
skiljaþeir
þeirþat
þateigi
eigi
gjørr
gjørrenensvá,
svá,þáþáá álandeigandi
landeigandiafaffjru
fjruþeiri
þeiriálnarlng
álnarlngkefli
keflillllokoksmæri,
smæri,enen
rekamaðr
rekamaðrá áþar
þarvið
viðallan
allanannan
annanútelgdan
útelgdanererþar
þarrekr
rekrupp,
upp,okoksvá
sváhvali
hvalialla
allaerer
þar
þarhlaupa
hlaupakvikir
kvikirá áland,
land,nema
nemamenn
mennvaldi,
valdi,ogogsvá
sváá áhann
hannþáþáhvali
hvaliererþar
þarrekr.
rekr.
SáSámaðr
maðrererland
landá,á,hann
hanná áþara
þaraallan
allanokokfugla
fuglaalla,
alla,sela
selaalla
allaokokrostunga,
rostunga,okok
svá
sváefefmaðr
maðrdrepr
dreprsel;
sel;hann
hanná áþar
þaratathafa
hafahnísur
hnísurokokháskerðinga,
háskerðinga,okokfiska
fiskaalla,
alla,
150
150
nema
nemaþar
þarreki
rekifleiri
fleirisenn
senná áland
landenen.v..v.[5],
[5],þáþáá árekamaðr.
rekamaðr.

Rekamaður
Rekamaður átti
átti einnig
einnig allan
allan ómerktan
ómerktan við
við ogog hval
hval sem
sem menn
menn fluttu
fluttu úrúr
151
151
þeirfylgdu
fylgduekki
ekkifestum
festumeins
einsogogskylt
skyltvar,
var,ogogaðaðauki
aukiallt
alltþað
þaðsem
sem
almenningi
almenningi , ,efefþeir
flaut
flautí ínetlögum.
netlögum.Landeigandi
Landeigandiátti
áttihins
hinsvegar
vegarveiði
veiðialla
allaí ínetlögum,
netlögum,flutninga
flutningahvals
hvalsogog
viðar
viðarogogallt
alltþað
þaðsem
semflaut
flaututan
utannetlaga
netlagaogogaðaðrekamörkum
rekamörkumogogaðrir
aðrirhöfðu
höfðuekki
ekkiáður
áður
152
152
Enn fremur
fremur skyldi
skyldi landeigandi
landeigandi enen ekki
ekki fjörumaður
fjörumaður (rekamaður)
(rekamaður)
eignað
eignað sér.
sér. Enn
varðveita
varðveitavogrek,
vogrek,þar
þartiltileigandi
eigandikæmi
kæmifram
frameneneignast
eignastella,
ella,ogogskotmannshlut
skotmannshlutogogfáfá
147147

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.353-354.
353-354.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.203
203ogog206
206(6.(6.ogog8.8.k.k.rekabálks).
rekabálks).
Sbr.
Sbr.Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Hvalfangst“
„Hvalfangst“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.7.7.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.169.
169.
149149
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn11,
11,s.s.1-2.
1-2.
150150
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.
151151
Í Jónsbók
Í Jónsbókererlandeiganda
landeigandaeignaður
eignaðurallur
allurflutningur
flutningur(Jónsbók
(Jónsbók1904,
1904,s.s.197).
197).
152152
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354-355,
354-355,365.
365.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196-197.
196-197.Sambærilegt
Sambærilegtákvæði
ákvæðium
umrétt
réttrekamanns
rekamannstiltil
flutninga
flutningaúrúralmenningi
almenningiererekki
ekkií Jónsbók.
í Jónsbók.
148148
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242
242

226
242

153
153
ágóða
ágóðaafafogoghafa
hafaþriðjung
þriðjungafaföllum
öllumþeim
þeimhvölum
hvölum„er
„erfyrir
fyrirmönnum
mönnumhlaupa
hlaupaá áland“.
land“.
ÍÍ
heimildum
heimildumfrá
frámiðöldum
miðöldumeru
erueinnig
einnigmörg
mörgdæmi
dæmium
umaðaðrekinn
rekinnværi
væriekki
ekkimiðaður
miðaðurvið
við
ákveðið
ákveðiðsvæði
svæðiheldur
heldurtiltekið
tiltekiðmagn
magnafafviði
viðisem
sem ýmist
ýmistvar
varkallað
kallaðafdráttur
afdráttureða
eða
154
154
afreiðsla.
afreiðsla.
Af
Afþví
þvísem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðrakið
rakiðmá
máálykta
ályktaaðaðfjörueign
fjörueigní ílandi
landiannarrar
annarrarjarðar
jarðar
155
155
því
hafi
hafifyrst
fyrstogogsíðast
síðastverið
veriðítak
ítakenenekki
ekkifalið
faliðí ísér
séreignarrétt
eignarréttá álandinu
landinusjálfu.
sjálfu. Í Íþví
sambandi
sambandimá
mábenda
bendaá áþau
þauorð
orðHans
HansKuhn
Kuhnaðaðfjöruítök
fjöruítökséu
séuí elstu
í elstumáldögum
máldögumogogskrám
skrám
156
156
Hér
Hérverður
verðurþóþóaðaðhafa
hafaá áþann
þannfyrirvara
fyrirvaraaðaðrekarekaaðeins
aðeinskölluð
kölluðfjörur
fjörureða
eðarekafjörur.
rekafjörur.
manni
mannitilheyrði
tilheyrðiekki
ekkieinvörðungu
einvörðungufjaran
fjaraní ímerkingunni
merkingunnifjöruítak
fjöruítakheldur
heldureinnig
einnigrekarekagrunnurinn,
grunnurinn,enda
endamissti
misstihann
hannekki
ekkirétt
réttsinn
sinntiltilrekans
rekansþótt
þóttorpinn
orpinnværi
værisandi
sandieða
eða
157
157
Þegarþess
þesserergætt
gættaðaðfjörur
fjörur(reki)
(reki)voru
voruí ímörgum
mörgumtilvikum
tilvikumítak
ítakí ílandi
landi
grjóti.
grjóti. Þegar
annarra
annarraenenþeirra
þeirrasem
semáttu
átturekann,
rekann,þarf
þarfekki
ekkiaðaðkoma
komaá áóvart
óvartaðaðfjörumörk
fjörumörkogoglandalandamerki
merkijarða
jarðatiltilsjávar
sjávarfóru
fóruekki
ekkialltaf
alltafsaman
samaneins
einsogogt.d.
t.d.landamerkjabréf
landamerkjabréfjarða
jarðaí í
Öræfum
Öræfumvitna
vitnaum.
um.Samkvæmt
Samkvæmtlögum
lögumum
umlausn
lausnítaka
ítakaafafjörðum,
jörðum,nr.
nr.113/1952,
113/1952,féllu
féllu
önnur
önnurítök
ítökenenskógarítök
skógarítökogoglaxlax-ogogsilungsveiðiítök
silungsveiðiítökúrúrgildi
gildiværi
væriítaksrétti
ítaksréttiekki
ekkilýst
lýst
með
meðtilteknum
tilteknumhætti,
hætti,sjá
sjánánar
nánarí kafla
í kafla4.8.
4.8.
Í Ílögbókunum
lögbókunumerereinnig
einniggert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðfjörur
fjörurgeti
getiverið
veriðalmenningur
almenningurogog
158
158
Þarskyldu
skyldufjórðungsfjórðungsheimildir
heimildirum
umalmenninga
almenningavið
viðsjávarsíðuna
sjávarsíðunaeru
eruallnokkrar.
allnokkrar. Þar
menn
menneiga
eigareka
rekaallan
allannema
nemaþann
þannsem
semskot
skotvar
varí.í.ÞáÞáskyldu
skylduþeir
þeirmenn
mennvarðveita
varðveita„er
„er
159
159
Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuvirðist
virðistekki
ekkigert
gertráð
ráðfyrir
fyrirþví
þvíaðaðalmenningsfjara
almenningsfjara
lönd
löndeigu
eigunæst“.
næst“.
160
160
séséítak
ítakí eignarlandi,
í eignarlandi,enendæmi
dæmium
umslíkt
slíktkunna
kunnaþóþóaðaðfinnast.
finnast.
Netlögum
Netlögummá
málíkja
líkjavið
við„fiskveiðilögsögu“
„fiskveiðilögsögu“sjávarjarða.
sjávarjarða.Þau
Þaueru
eruskilgreind
skilgreindá á
þessa
þessaleið
leiðí fornlögum:
í fornlögum:

Þar
Þareru
erunetlög
netlögutast
utastí ísæsæererselnet
selnetstendur
stendurgrunn,
grunn,tuttugu
tuttugumöskva
möskvadjúpt,
djúpt,afaf
landi
landieða
eðaafafskeri
skeriogogkomi
komiflár
flár[þ.e.
[þ.e.flotholt]
flotholt]upp
uppúrúrsjánum
sjánumaðaðfjöru
fjöruþáþáerer
þinur
þinur[þ.e.
[þ.e.teinn
teinná áneti]
neti]stendur
stendurgrunn.
grunn.En
Enfyrir
fyrirþað
þaðutan
utaná áhver
hveraðaðveiða
veiðaaðað
161
161
ósekju
ósekjuerervill.
vill.

153153

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354.
354.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.197,
197,201-203,
201-203,208-209.
208-209.
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.220.
220.Sjá
Sjáeinnig
einnigÍslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn3,3,s.s.56-57.
56-57.
155155
Sbr.
Sbr.einnig
einnighugtakið
hugtakiðítaksreki
ítaksrekium
umþann
þannreka
rekajarða
jarðaeða
eðahluta
hlutahans
hanssem
semgengið
gengiðhafði
hafðiundan
undanjörðinni
jörðinni
(Lúðvík
(LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.204).
204).
156156
Kuhn,
Kuhn, Hans,
Hans, 1943-1948:
1943-1948: „Hátúningamelur
„Hátúningamelur ogog Gnúpverjahreppur.“
Gnúpverjahreppur.“ Árbók
Árbók Hins
Hins íslenzka
íslenzka
fornleifafélags.
fornleifafélags.S.S.73.
73.Austfirðingar
Austfirðingarnota
notaorðið
orðiðsandur
sandurum
umþað
þaðsem
semSunnlendingar
Sunnlendingarkalla
kallafjöru
fjöru(Lúðvík
(Lúðvík
Kristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.218).
218).
157157
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.203.
203.
158158
Sjá
Sjánánar
nánarí almennum
í almennumniðurstöðum
niðurstöðumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarum
umhugtakið
hugtakiðalmenningar.
almenningar.
159159
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.369.
369.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.193-194.
193-194.
160160
AfAfþessu
þessuyfirliti
yfirlitimá
másjásjáaðaðsamkvæmt
samkvæmtlögbókunum,
lögbókunum,Grágás
GrágásogogJónsbók,
Jónsbók,áttu
áttunokkrir
nokkriraðilar
aðilar
lögverndaðan
lögverndaðanrétt
rétttiltilhvals
hvalseftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum:
reglum:Í Ífyrsta
fyrstalagi
lagivar
varþað
þaðlandeigandinn,
landeigandinn,í íöðru
öðrulagi
lagi
rekamaður,
rekamaður,efefrekinn
rekinnhafði
hafðiverið
veriðseldur
seldurundan
undanjörð,
jörð,í þriðja
í þriðjalagi
lagiskotmaður,
skotmaður,sem
semátti
áttihálfan
hálfanhval
hvalsem
sem
hann
hannnáði
náðiekki
ekkiaðaðfesta
festaí fjöru
í fjöruogogloks
loksfjórðungsmenn
fjórðungsmennefefum
umalmenningsfjöru
almenningsfjöruvar
varaðaðræða.
ræða.Fleiri
Fleiriáttu
áttu
einnig
einnigsinn
sinnrétt
rétttiltilrekahvals
rekahvalsaðaðuppfylltum
uppfylltumákveðnum
ákveðnumskilyrðum
skilyrðumeins
einsogogleiglendingur
leiglendingurogogsásásem
sem
fyrstur
fyrsturkom
komaðaðhval
hvalererfluttur
flutturhafði
hafðiverið
veriðúrúralmenningi
almenningi(sbr.
(sbr.„finnandaspik“).
„finnandaspik“).Sbr.
Sbr.Grágás
Grágás1992,
1992,s. s.
356,
356,365.
365.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.135.
135.
161161
Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.354.
354.Sbr.
Sbr.Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.196.
196.
154154
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243
243
227
243
Landeigandinn
Landeigandinnátti
áttieinn
einnalla
allaveiði
veiðií ínetlögum
netlögumogogí ífjörunni,
fjörunni,ogoggilti
giltieinu
einuþóþóaðað
162
162
annar
annarhefði
hefðieignast
eignastaðrar
aðrarnytjar
nytjarí fjöru
í fjöruogognetlögum.
netlögum. Eins
Einsogogáður
áðurhefur
hefurkomið
komiðfram
fram
virðist
virðistfiskhelgi
fiskhelgisamkvæmt
samkvæmtJónsbók
Jónsbókhafa
hafaverið
veriðmiðuð
miðuðvið
viðrekamörk
rekamörkogogverður
verðurþví
því
ekki
ekkií öllum
í öllumtilvikum
tilvikumlögð
lögðaðaðjöfnu
jöfnuvið
viðnetlög.
netlög.
Ekki
Ekkiererljóst
ljóstafaflögbókunum
lögbókunumhversu
hversulangt
langttiltilsjávar
sjávarnetlög
netlögnáðu
náðuenda
endamun
munþað
það
aðaðnokkru
nokkruhafa
hafafarið
fariðeftir
eftiraðstæðum
aðstæðumeins
einsogoggrunnsævi
grunnsævivið
viðsjávarstrendur.
sjávarstrendur.Lúðvík
Lúðvík
Kristjánsson
Kristjánsson getur
getur sér
sér þess
þess tiltil aðað netlög
netlög hafi
hafi verið
verið miðuð
miðuð við
við 6 6 þumlunga
þumlunga
selmöskvalegg,
selmöskvalegg,ogoghefur
hefurþví
þvímesta
mestadýpt
dýptnetlaga
netlagaum
umfjöru
fjöruverið
verið120
120þumlungar
þumlungareða
eða6 6
163
163
Alinjafngilti
jafngiltium
um47,7
47,7sm
smsvo
svoaðaðnetlög
netlöghafa
hafanáð
náðútútaðað2,9
2,9mmdýpi.
dýpi.
álnir.
álnir. Alin
Í Ískipan
skipangoðorðsmannsins
goðorðsmannsinsSæmundar
SæmundarOrmssonar
Ormssonarum
umalmenninga
almenningaí íHornafirði,
Hornafirði,
sem
semtalin
talinererfrá
fráum
um1245,
1245,ererþví
þvílýst
lýstyfir
yfiraðaðland
landogogfjöru
fjöruskyldi
skyldihelga
helga3030faðma
faðmaþaðan
þaðan
164
164
frá
frásem
semefst
efstféll
féllí ímeðalflæðum.
meðalflæðum.Rekald
Rekaldþar
þarfyrir
fyrirutan
utanskyldi
skyldivera
veraalmenningur.
almenningur.
165
165
löggjöf
Talið
Taliðhefur
hefurverið
veriðaðaðSæmundur
Sæmundurhafi
hafií skipan
í skipansinni
sinniverið
veriðaðaðlýsa
lýsanetlögum.
netlögum. Í Ílöggjöf
frá
frá miðbiki
miðbiki 19.
19. aldar
aldar var
var miðað
miðað við
við 6060 faðma
faðma (u.þ.b.
(u.þ.b. 112
112 metra)
metra) frá
frá
166
166
20.aldar
aldarlöggjöf
löggjöfhefur
hefurfyrst
fyrstogogfremst
fremstverið
veriðvið
viðþað
þaðmiðað
miðað
stórstraumsfjörumáli.
stórstraumsfjörumáli. Í Í20.
167
167
Sýnistnúnúóhætt
óhætt
aðaðnetlög
netlögséu
séu115
115metrar
metrará áhaf
hafútútmiðað
miðaðvið
viðstórstraumsfjörumál.
stórstraumsfjörumál. Sýnist
aðaðmiða
miðaþau
þaumörk
mörksem
semmeginreglu,
meginreglu,þóþósvo
svoönnur
önnurviðmið
viðmiðgildi
gildivissulega
vissulegaskv.
skv.þeim
þeim
eldri
eldrilögum
lögumsem
semenn
enneru
eruí gildi.
í gildi.
Merki
Merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsmiðast
miðastannað
annaðhvort
hvortvið
viðytri
ytrimörk
mörkfjöru
fjörueða
eðanetnetlaga.
laga.Um
Umþetta
þettaálitaefni
álitaefniererekki
ekkiþörf
þörfítarlegrar
ítarlegrarumfjöllunar
umfjöllunarhér,
hér,enda
endafjalla
fjallaþjóðlenduþjóðlendulögin
lögineinungis
einungisum
umland
landofan
ofansjávar.
sjávar.Ljóst
Ljóstereraðaðstrandlengja
strandlengjalandsins
landsinstekur
tekurbreytingbreytingum,
um,á áeinum
einumstað
staðkann
kannaðaðverða
verðalandrof
landrofenená áöðrum
öðrumlandauki.
landauki.Dómstólar
Dómstólarhafa
hafalagt
lagttiltil
grundvallar
grundvallaraðaðeigandi
eigandisjávarjarðar
sjávarjarðareignist
eignistþann
þannlandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurí ífjöru
fjöruogog
168
168
Það
Þaðá áa.m.k.
a.m.k.við
viðum
umþann
þannlandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurafaf
netlögum
netlögumfyrir
fyrirlandi
landihans.
hans.
169
169
náttúrulegum
náttúrulegumástæðum
ástæðumeða
eðafyrir
fyrirtilverknað
tilverknaðþriðja
þriðjamanns.
manns.
Með
Meðlögum
lögumnr.
nr.73/1990
73/1990voru
voruauðlindir
auðlindirhafsbotnsins
hafsbotnsinsutan
utannetlaga
netlagaogogsvo
svolangt
langt
tiltilhafs
hafssem
semfullveldisréttur
fullveldisrétturÍslands
Íslandsnær
nærlýstar
lýstareign
eigníslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,sbr.
sbr.1.1.gr.
gr.Netlög
Netlög
eru
eruþar
þarskilgreind
skilgreindmeð
meðsama
samahætti
hættiogogáður,
áður,sbr.
sbr.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.,
gr.,ogogekki
ekkiverður
verðurtalið
taliðaðað

162162

Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.197.
197.
Lúðvík
LúðvíkKristjánsson
Kristjánsson1980,
1980,s.s.203.
203.
164164
Íslenskt
Íslensktfornbréfasafn
fornbréfasafn1,1,s.s.536.
536.
165165
Sbr.
Sbr.Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1993:
1993:„Er
„ErHornafjörður
Hornafjörðuralmenningur?“
almenningur?“Tímarit
TímaritHáskóla
HáskólaÍslands.
Íslands.6.6.árg.
árg.nr.nr.
6.6.Reykjavík.
Reykjavík.S.33.
S.33.
166166
Sbr.
Sbr.t.d.
t.d.3.3.gr.gr.tilskipunar
tilskipunarum
umveiði
veiðiá áÍslandi
Íslandifráfrá20.
20.júní
júní1849.
1849.
167167
Sjá
Sját.d.
t.d.3.3.mgr.
mgr.2.2.gr.gr.laga
lagaum
umrannsóknir
rannsóknirogognýtingu
nýtinguá áauðlindum
auðlindumí jörðu,
í jörðu,nr.nr.57/1998;
57/1998;1.1.gr.gr.laga
lagaum
um
vernd,
vernd,friðun
friðunogogveiðar
veiðará ávilltum
villtumfuglum
fuglumogogvilltum
villtumspendýrum,
spendýrum,nr.nr.64/1994,
64/1994,ogog1.1.gr.gr.laga
lagaum
umlaxlax-ogog
silungsveiði,
silungsveiði,nr.nr.76/1970.
76/1970.
168168
Sbr.
Sbr.HH1946
1946345.
345.Sjá
Sjáeinnig
einnigÓlafur
ÓlafurLárusson,
Lárusson,1950:
1950:Eignaréttur
EignarétturI, I,s.s.4545ogogGaukur
GaukurJörundsson,
Jörundsson,
1982-83:
1982-83:Eignaréttur
EignarétturII,II,s.s.136.
136.
169169
Ekki
Ekkiverður
verðurráðið
ráðiðafaffyrirliggjandi
fyrirliggjandiréttarheimildum
réttarheimildumogogfræðiskrifum
fræðiskrifumaðaðgreinarmunur
greinarmunurséséí íþessu
þessu
sambandi
sambandigerður
gerðurá álandauka
landaukasem
semtiltilverður
verðurfyrir
fyrirtilstilli
tilstillifasteignareigandans
fasteignareigandanssjálfs.
sjálfs.ÁÁþað
þaðererþóþóbent
bentaðað
réttur
rétturfasteignareiganda
fasteignareigandaí íþessa
þessaveru
verugeti
getiekki,
ekki,í íljósi
ljósitækniframfara
tækniframfaraogognýrra
nýrraviðhorfa,
viðhorfa,verið
veriðánán
takmarkana.
takmarkana.Þær
Þærtakmarkanir
takmarkanirhelgast
helgastþáþáafafhagsmunum
hagsmunumíslenska
íslenskaríkisins,
ríkisins,fullveldisrétti
fullveldisréttiþess
þessogog
eignarrétti,
eignarrétti,sbr.
sbr.t.d.
t.d.lög
lögnr.nr.73/1990.
73/1990.
163163
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228
244

244
244

ætlunin
ætluninhafi
hafiverið
veriðaðaðafnema
afnematiltilframbúðar
frambúðaráðurgreindan
áðurgreindanrétt
réttsjávarjarða
sjávarjarðatiltillandauka
landauka
ogogfastsetja
fastsetjaþar
þarmeð
meðí íeitt
eittskipti
skiptifyrir
fyriröll
öllmörk
mörksjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins.
hafsins.Vilji
Viljilöggjafans
löggjafans
tiltilslíkrar
slíkrarbreytingar
breytingarhefði
hefðiþurft
þurftaðaðkoma
komaskýrt
skýrtfram.
fram.Gildistaka
Gildistakalaga
laganr.
nr.73/1990
73/1990hafði
hafði
þannig
þannigekki
ekkií íför
förmeð
meðsér
séraðaðmerki
merkisjávarjarða
sjávarjarðatiltilhafsins
hafsinsværu
væruendanlega
endanlegafastsett.
fastsett.
Fjara
Fjaraogognetlög
netlögfærast
færastútútogoginn
inní ísamræmi
samræmivið
viðlandauka
landaukaeða
eðalandtap,
landtap,þ.e.
þ.e.breytt
breytt
stórstraumsfjörumál,
stórstraumsfjörumál,ogoglandamerki
landamerkiþar
þarmeð.
með.
5.5. HEIMILDIR
HEIMILDIRUM
UMEIGNARHALD
EIGNARHALD
5.1.
5.1. Almennt
Almennt
Í Íköflunum
köflunum„Yfirlit
„Yfirlityfir
yfirfrumgögn
frumgögnsem
semkönnuð
könnuðvoru“
voru“undir
undir„Gögn
„Gögnogoggagnaöflun“
gagnaöflun“í í
hverjum
hverjumúrskurði
úrskurðifyrir
fyrirsig
sigkemur
kemurfram
framhvaða
hvaðaflokkar
flokkarfrumheimilda,
frumheimilda,útgefinna
útgefinnaogog
óútgefinna,
óútgefinna,voru
voruyfirfarnir
yfirfarnirá ávegum
vegumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarí íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðfullnægja
fullnægja
rannsóknarskyldu
rannsóknarskyldunefndarinnar,
nefndarinnar,sbr.
sbr.einnig
einnigsérstakan
sérstakankafla
kaflaí íhverjum
hverjumúrskurði
úrskurðium
umþað
það
efni.
efni.Hér
Hérverður
verðurgerð
gerðnánari
nánarigrein
greinfyrir
fyrirnokkrum
nokkrummikilvægum
mikilvægumheimildum
heimildumogogþýðingu
þýðingu
þeirra
þeirrafyrir
fyrirúrlausnarefni
úrlausnarefnióbyggðanefndar.
óbyggðanefndar.
5.2.
5.2. Jarðamöt
Jarðamötogogjarðabækur
jarðabækur
Elsta
Elstadæmi
dæmium
umjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiereraðaðfinna
finnaí ítíundarlögunum
tíundarlögunum1096/97.
1096/97.Jarðir
Jarðirvoru
voru
metnar
metnartiltilhundraða
hundraðaeneneitt
eitthundrað
hundraðá álandsvísu
landsvísujafngilti
jafngilti120
120álnum
álnumvöruvaðmáls
vöruvaðmálseða
eða
einu
einukýrverði.
kýrverði.Í Ítilefni
tilefniafafsölu
sölukonungsjarða
konungsjarðaá á17.
17.öld
öldvar
varákveðið
ákveðiðaðaðhvert
hvertjarðarjarðar170
170
hundrað
hundraðskyldi
skyldijafngilda
jafngildatveimur
tveimurhundruðum
hundruðumá álandsvísu
landsvísu(kúgildum).
(kúgildum).
Lítið
Lítiðerervitað
vitaðum
ummatsreglur
matsreglureða
eðaviðmiðanir
viðmiðanirþegar
þegarjarðamatið
jarðamatiðfór
fórupphaflega
upphaflega
fram.
fram.Þegar
Þegarelsta
elstavarðveitta
varðveittajarðabókin
jarðabókinvar
vargerð
gerð1639,
1639,um
umjarðeignir
jarðeignirkonungs,
konungs,var
varvið
við
það
þaðmiðað
miðaðaðaðdýrleiki
dýrleikiskyldi
skyldivera
veratuttuguföld
tuttuguföldlandskuld.
landskuld.Sama
Samavar
vargert
gertí íjarðabókinni
jarðabókinni
1686
1686enenhún
húnererelsta
elstavarðveitta
varðveittajarðabókin
jarðabókinsem
semhefur
hefuraðaðgeyma
geymajarðir
jarðirí íeinkaeign.
einkaeign.Í Í
jarðabókinni
jarðabókinni1695
1695var
varaftur
aftursnúið
snúiðtiltilhins
hinsgamla
gamlamats
matsenda
endajafnan
jafnanvið
viðþað
þaðstuðst
stuðstí í
171
171
Þóber
beraðaðtaka
takafram
framaðaðí íþessari
þessarijarðabók
jarðabókvar
vareignarhlutur
eignarhlutur
fasteignaviðskiptum.
fasteignaviðskiptum. Þó
kirkju
kirkjuí íheimalandi
heimalandiyfirleitt
yfirleittekki
ekkireiknaður
reiknaðurmeð
meðí íjarðamatinu
jarðamatinuogogþess
þessvegna
vegnavar
var
172
172
dýrleiki
dýrleikisumra
sumrakirkjujarða
kirkjujarðaekki
ekkií fullu
í fullusamræmi
samræmivið
viðraunvirði
raunvirðiþeirra.
þeirra.
ÁÁárunum
árunum1702-1712
1702-1712var
vargerð
gerðhér
hérá álandi
landinýnýogogmjög
mjögnákvæm
nákvæmjarðabók.
jarðabók.
Jarðabók
Jarðabókþessi
þessiererjafnan
jafnankennd
kenndvið
viðþáþátvo
tvomenn
mennsem
semunnu
unnumest
mestaðaðhenni,
henni,Árna
Árna
Magnússon
MagnússonogogPál
PálVídalín.
Vídalín.Jarðabókin
Jarðabókinþykir
þykirmjög
mjögtraust
traustheimild
heimildogogskýrist
skýristþað
það
einkum
einkumafafþví
þvíhvernig
hvernigaðaðverki
verkivar
varstaðið.
staðið.Þeir
ÞeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pálleða
eðaumboðsmenn
umboðsmennþeirra
þeirra
ferðuðust
ferðuðustum
umnær
nærland
landallt
alltaðaðboði
boðikonungs
konungsogogreyndu
reynduaðaðkynna
kynnasér
séraðstæður
aðstæðurá á
hverjum
hverjumstað
staðenenjafnframt
jafnframthöfðu
höfðuþeir
þeirþann
þannháttinn
háttinná áaðaðboða
boðabændur
bændurí héraði
í héraðitiltilfundar
fundar
170170

Sbr.
Sbr.Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.1.1.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.356.
356.
Sbr.
Sbr.Björn
BjörnLárusson,
Lárusson,1967:
1967:The
TheOld
OldIcelandic
IcelandicLand
LandRegisters.
Registers.Lundi.
Lundi.S.S.18.
18.Björn
BjörnLárusson,
Lárusson,1982:
1982:
Islands
Islandsjordebok
jordebokunder
underförindustriell
förindustrielltid.
tid.Lundi.
Lundi.S.S.18.
18.
172172
Björn
BjörnLárusson
Lárusson1967,
1967,s.s.63.
63.
171171
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245
245
229
245
ogogláta
látahvern
hvernábúanda
ábúandagera
geravandlega
vandlegagrein
greinfyrir
fyrirjörð
jörðsinni.
sinni.Þetta
Þettavar
varjafnharðan
jafnharðanskráð
skráð
niður
niðurogogí ílokin
lokinstaðfest
staðfestafafáreiðanlegum
áreiðanlegummönnum
mönnumí ísveitinni.
sveitinni.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþað
þaðvoru
voru
brögð
brögðaðaðþví
þvíaðaðvitnisburður
vitnisburðurmanna
mannaum
umjarðir
jarðirsínar
sínarværi
væriekki
ekkinákvæmur,
nákvæmur,t.d.
t.d.aðaðmeira
meira
væri
værigert
gertúrúrlandspjöllum
landspjöllumenenefni
efnistóðu
stóðutiltileða
eðaaðaðekki
ekkiværi
værisamræmi
samræmiá ámilli
milliþess
þesssem
sem
landeigendur
landeigendur sögðu
sögðu ogog leiguliðar
leiguliðar þeirra.
þeirra. En
En þáþá var
var stundum
stundum hægt
hægt aðað leiðrétta
leiðrétta
misræmið
misræmiðmeð
meðsamanburði
samanburðivið
viðjarðabréf
jarðabréfsem
semþeir
þeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pállsöfnuðu
söfnuðueinnig
einnigá á
ferðum
ferðumsínum.
sínum.Í Ítengslum
tengslumvið
viðjarðabókarverkið
jarðabókarverkiðvoru
vorusamdar
samdartillögur
tillöguraðaðnýju
nýjujarðajarðamati.
mati.Í Ítillögunum
tillögunumvar
vargert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðgrundvöllur
grundvöllurmatsins
matsinsværi
værifóðurgildi
fóðurgildijarðar,
jarðar,þ.e.
þ.e.
hversu
hversumörg
mörgkúgildi
kúgildihún
húngæti
gætiborið
boriðí ímeðalári.
meðalári.Afréttur,
Afréttur,útigangur,
útigangur,sellönd
sellöndogogýmis
ýmis
hlunnindi
hlunnindiskyldu
skyldumetin
metintiltilhundraða
hundraðaeftir
eftirákveðnum
ákveðnumreglum
reglumogoggreiða
greiðaafafþessu
þessubæði
bæði
tíund
tíundogoglandskyld.
landskyld.Frá
Fráþví
þvívar
varhorfið
horfiðaðaðráðast
ráðastí ínýtt
nýttjarðamat
jarðamathér
hérá álandi.
landi.Í Ístað
staðþess
þess
lögðu
lögðuþeir
þeirÁrni
ÁrniogogPáll
Pállhið
hiðforna
fornajarðamat
jarðamattiltilgrundvallar
grundvallarogoghöfðu
höfðuhliðsjón
hliðsjónafaf
„almúgans
„almúganstilsögn
tilsögnogogundirrjettingu“
undirrjettingu“í ívotta
vottaviðurvist.
viðurvist.Þó
Þómá
másjá
sjáþess
þessmerki
merkiaðaðreynt
reynt
hafi
hafiverið
veriðí íeinhverjum
einhverjummæli
mæliaðaðleggja
leggjanýtt
nýttmat
matá ájarðirnar,
jarðirnar,einkum
einkumþegar
þegargetið
getiðerer
sérstaklega
sérstaklegaum
umheyfóður
heyfóðurogognýtingu
nýtinguúthaga,
úthaga,afrétta
afréttaogoghlunninda.
hlunninda.
Tillögur
Tillögurþær
þærsem
semhér
hérhefur
hefurverið
veriðvikið
vikiðaðaðeru
eruaðaðverulegu
veruleguleyti
leytií ísamræmi
samræmivið
við
svonefnda
svonefnda„Bergþórsstatútu“
„Bergþórsstatútu“sem
semsögð
sögðvar
varfrá
fráfyrri
fyrrihluta
hluta12.
12.aldar.
aldar.Í Ístatútunni
statútunnivar
varþóþó
reiknað
reiknaðmeð
meðaðaðákveðið
ákveðiðhlutfall
hlutfallværi
væriá ámilli
millifóðurgildis
fóðurgildisjarðar
jarðarogogstærðar
stærðarhennar;
hennar;eins
eins
kýreldis
kýreldistún
túnværi
væri140
140norskir
norskirfaðmar
faðmaraðaðstærð.
stærð.Afrétti
Afréttiogogheiðalönd
heiðalöndskyldi
skyldimeta
metatiltil
helmings
helmingsá ávið
viðbeit
beití íheimalandi
heimalandiogogvirðast
virðastþví
þvítún
túnhafa
hafaverið
veriðsex
sexsinnum
sinnumverðmætari
verðmætari
173
173
miðað
miðaðvið
viðhverja
hverjaeiningu
einingulands
landsenenafréttir.
afréttir.
Þess
Þessskal
skalgetið
getiðaðaðsamkvæmt
samkvæmtJónsbók
Jónsbók
var
varmeðalkýr
meðalkýrlögð
lögðaðaðjöfnu
jöfnuvið
viðsex
sexærær„og
„ogfæði
fæðilömb
lömbsín,
sín,órotnar,
órotnar,loðnar
loðnarogog
174
174
lembdar.“
lembdar.“
Flestum
Flestumfræðimönnum
fræðimönnumber
bersaman
samanum
umaðaðBergþórsstatúta
Bergþórsstatútaséséfölsuð.
fölsuð.Hún
Húngetur
getur
því
þvíekki
ekkitalist
talistheimild
heimildum
umannað
annaðenenþað
þaðhvernig
hvernigmenn
menntöldu
tölduá ásínum
sínumtíma
tímaeðlilegt
eðlilegtaðað
meta
metajarðir
jarðirogoghlunnindi
hlunnindiþeirra.
þeirra.Engu
Enguaðaðsíður
síðurmá
máætla
ætlaaðaðfóðurgildið,
fóðurgildið,bæði
bæðiafafheyfeng
heyfeng
ogoghagbeit,
hagbeit,hafi
hafiupphaflega
upphaflegaverið
veriðlagt
lagttiltilgrundvallar
grundvallarjarðamatinu
jarðamatinuogogþáþáefeftiltilvill
vill
175
175
Þessutiltilstuðnings
stuðningsmá
mánefna
nefnaaðað
reiknað
reiknaðsem
semákveðið
ákveðiðhlutfall
hlutfallafafsmjörfjórðungum.
smjörfjórðungum. Þessu
skerðing
skerðingá áengi
engijarðar
jarðargat
gatlækkað
lækkaðdýrleika
dýrleikahennar
hennarverulega
verulegaogogeinnig
einnigeru
erudæmi
dæmium
umaðað
176
176
ÁÁsama
samahátt
hátterersvo
svoaðaðsjá
sjásem
sem
selland
sellandhafi
hafiverið
veriðmetið
metiðsérstaklega
sérstaklegatiltiltíundar.
tíundar.
afréttur
afréttureinstakra
einstakrajarða
jarðahafi,
hafi,aðaðminnsta
minnstakosti
kostií sumum
í sumumtilvikum,
tilvikum,verið
veriðreiknaður
reiknaðurmeð
meðí í
jarðamatinu,
jarðamatinu,einkum
einkumefefþær
þærhöfðu
höfðutekjur
tekjurafafupprekstrartollum.
upprekstrartollum.
Dýrleikinn
Dýrleikinnvar
varmikilvægt
mikilvægtauðkenni
auðkennijarða
jarðaogoggrundvöllur
grundvöllurskattlagningar
skattlagningarogog
erfðaskipta
erfðaskiptaenenýmsar
ýmsarheimildir,
heimildir,einkum
einkumkaupbréf,
kaupbréf,benda
bendatiltilaðaðdýrleikinn
dýrleikinnhafi
hafiekki
ekki
ævinlega
ævinlegasýnt
sýntraunvirði
raunvirðijarða.
jarða.Úr
Úrþví
þvívar
varreynt
reyntaðaðbæta
bætaí íbyrjun
byrjun19.
19.aldar
aldarþegar
þegarfram
fram
173173

Halldór
HalldórEinarsson,
Einarsson,1833:
1833:Om
OmVærdie-Beregning
Værdie-Beregningpaa
paaLandsviis
LandsviisogogTiende-Ydelsen
Tiende-Ydelseni iIsland.
Island.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.165-175.
165-175.
174174
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.215
215(6.(6.k.k.kb.).
kb.).
175175
Björn
BjörnLárusson
Lárusson1982,
1982,s.s.17.
17.
176176
Sbr.
Sbr.Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.10.
10.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1943.
1943.S.S.177.
177.Jarðabók
Jarðabók
Árna
ÁrnaMagnússonar
MagnússonarogogPáls
PálsVídalíns.
Vídalíns.4.4.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1925
1925ogog1927.
1927.S.S.317.
317.
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230
246

fór
fórjarðamat
jarðamatum
umland
landallt
alltá áárunum
árunum1800-1806.
1800-1806.Viðmiðunarreglur
Viðmiðunarreglurvoru
voruþóþóhinar
hinarsömu
sömu
ogogáður,
áður,þ.e.
þ.e.hversu
hversumörg
mörgkúgildi
kúgildihver
hverjörð
jörðgat
gatborið,
borið,enenjafnframt
jafnframtskyldu
skylduýmis
ýmis
177
177
hlunnindi
hlunnindiogogútigangur
útigangurmetin
metinsérstaklega
sérstaklegatiltildýrleika.
dýrleika.
Árið
Árið1848
1848kom
komútútjarðatal
jarðatal
kennt
kenntvið
viðJ.J.Johnsen
Johnsenenenþar
þarvar
varnær
næreinvörðungu
einvörðungufarið
fariðeftir
eftirgömlu
gömlujarðamati.
jarðamati.Sama
Samaár,ár,
27.
27.maí,
maí,gaf
gafkonungur
konungurútúttilskipun
tilskipunum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamatá áÍslandi
Íslandiogogskyldi
skyldihver
hverjörð
jörð
metin
metintiltilpeningaverðs
peningaverðs„að
„aðþví
þvísem
semslíkar
slíkarjarðir
jarðirverða
verðasanngjarnlega
sanngjarnlegaseldar
seldareptir
eptir
178
178
Hjáleigur
Hjáleigurvoru
voruekki
ekkimetnar
metnarsérstaklega
sérstaklegatiltildýrleika
dýrleikafyrr
fyrrenen1848
1848ogog
gæðum
gæðumsínum“.
sínum“.
því
þvíekki
ekkigetið
getiðum
umdýrleika
dýrleikaþeirra
þeirraí íjarðamötum
jarðamötumfyrr
fyrreneneftir
eftirþann
þanntíma.
tíma.Jarðamat
Jarðamatþetta
þetta
var
vargefið
gefiðútút1861
1861undir
undirheitinu
heitinuNý
Nýjarðabók
jarðabókfyrir
fyrirÍsland.
Ísland.Hinni
Hinnifornu
fornuverðeiningu,
verðeiningu,
hundraði,
hundraði,ererhaldið,
haldið,enenaðaðbaki
bakihenni
hennistóð
stóðekki
ekkilengur
lengurkúgildi
kúgildiheldur
heldurslegin
sleginmynt
myntogog
seðlar.
seðlar.
Með
Meðlögum
lögumum
umfasteignamat
fasteignamatnr.
nr.22/1915,
22/1915,var
varkveðið
kveðiðsvo
svoá áí í1.1.gr.,
gr.,aðaðallar
allar
jarðeignir,
jarðeignir,lóðir
lóðirogoghús
húsá álandinu
landinuskyldi
skyldimeta
metatiltilpeningaverðs
peningaverðstíunda
tíundahvert
hvertár.ár.Hér
Hérvar
var
um
umaðaðræða
ræðamikla
miklabreytingu
breytingufrá
fráþví
þvíóreglulega
óreglulegafasteignamati
fasteignamatisem
semtíðkast
tíðkasthafði,
hafði,oft
oft
með
meðlöngu
löngumillibili.
millibili.
Heimildir
Heimildirsegja
segjaekki
ekkiótvírætt
ótvírætttiltilum
umþað
þaðhvort
hvortafréttir
afréttirhafi
hafiverið
veriðtíundaðir
tíundaðir
sérstaklega
sérstaklegatiltilskatts
skattsþóþóaðaðsjá
sjámegi
megiviðleitni
viðleitnií íþáþáveru
veruí íþeim
þeimtillögum
tillögumum
umnýjar
nýjar
jarðamatsreglur
jarðamatsreglurfrá
frábyrjun
byrjun18.
18.aldar
aldarsem
semÁrni
ÁrniMagnússon
MagnússonogogPáll
PállVídalín
Vídalínvirðast
virðasthafa
hafa
ætlað
ætlaðaðaðfara
faraeftir
eftirogogáður
áðurerergetið.
getið.Þær
Þærtillögur
tillögurtóku
tókuþóþóaldrei
aldreigildi.
gildi.Í Íreglugerð
reglugerð
rentukammers
rentukammersum
umnýtt
nýttjarðamat
jarðamat1.1.sept.
sept.1848
1848erergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðtún
túnogogengjar,
engjar,hagi
hagi
ogogútbeit
útbeitséu
séumetin
metinogogeinnig
einnighlunnindi
hlunnindijarða
jarðaenenekki
ekkiererþar
þarminnst
minnstá áafrétti.
afrétti.Það
Þaðmun
mun
ekki
ekkihafa
hafaverið
veriðfyrr
fyrrenenmeð
meðfasteignalögunum
fasteignalögunumnr.
nr.22/1915
22/1915sem
semkveðið
kveðiðvar
varskýrt
skýrtá áum
um
aðaðafréttir
afréttirskyldu
skylduteknir
teknirtiltilgreina
greinavið
viðjarðamat.
jarðamat.Í Í7.7.gr.
gr.laganna
lagannasegir
segirá áþessa
þessaleið:
leið:
Afrjettarlönd
Afrjettarlöndþau,
þau,sem
semeru
erueign
eignsveita
sveitaogogeinungis
einungisnotuð
notuðtiltiluppreksturs,
uppreksturs,skal
skal
eigi
eigimeta
metasjerstaklega,
sjerstaklega,enenaftur
afturá ámóti
mótiber
beraðaðtaka
takaupprekstrarrjettinn
upprekstrarrjettinntiltilgreina
greina
við
viðmat
matjarða
jarðaþeirra,
þeirra,ererhann
hanneiga.
eiga.
Þrætulönd
Þrætulöndmilli
millijarða
jarðaskulu
skulumetin
metinsjer
sjerí lagi.
í lagi.

Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðjarðamöt
jarðamötsýni
sýnitilvist
tilvistsjálfstæðrar
sjálfstæðrarjarðar
jarðará áþeim
þeimtíma
tíma
sem
semum
umræðir.
ræðir.Dýrleiki
Dýrleikijarðar
jarðarséséhins
hinsvegar
vegarfyrst
fyrstogogfremst
fremstheimild
heimildum
umlandgæði
landgæðifyrr
fyrr
á átímum,
tímum,einkum
einkumgrasfeng
grasfengogogútigang,
útigang,enenmiklu
miklusíður
síðurum
umstærð
stærðjarða
jarðaeða
eðavíðáttu.
víðáttu.
Jarðabækur
Jarðabækurogogjarðamöt
jarðamötgeta
getaþannig
þanniggefið
gefiðvísbendingar
vísbendingarum
umeignarréttindi,
eignarréttindi,landlandnýtingu
nýtinguogogí einstaka
í einstakatilvikum
tilvikumjafnvel
jafnvelum
umlandamerki.
landamerki.
5.3.
5.3. Máldagar
Máldagarogogvísitasíur
vísitasíur
Hugtakið
Hugtakiðmáldagi
máldagivar
varí ífornu
fornumáli
málihaft
haftum
umhvers
hverskyns
kynssamninga,
samninga,munnlega
munnlegaogog
skriflega,
skriflega,enení íþrengri
þrengrimerkingu
merkinguvar
varmáldagi
máldagisamningur
samningursem
semgerður
gerðurvar
varvið
viðstofnun
stofnun

177177

Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.6.6.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1856.
1856.S.S.475-481.
475-481.
Lovsamling
Lovsamlingfor
forIsland.
Island.14.
14.b.b.Kaupmannahöfn
Kaupmannahöfn1868.
1868.S.S.175.
175.

178178
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247
247
231
247
kirkju.
kirkju.Máldaginn
Máldaginnkvað
kvaðá áum
umréttindi
réttindiogogskyldur
skyldurallra
allraþeirra
þeirrasem
semhagsmuna
hagsmunaáttu
áttuaðað
gæta,
gæta,enenhann
hannvar
varjafnframt
jafnframtskrá
skráyfir
yfireignir
eignirviðkomandi
viðkomandikirkju.
kirkju.Í Íkristinna
kristinnalaga
lagaþætti
þætti
Grágásar
Grágásarsegir
segirsvo:
svo:
Þar
Þarerermaður
maðurleggur
leggurféfétiltilkirkju,
kirkju,hvort
hvortsem
semþað
þaðererí ílöndum
löndumeða
eðalausum
lausum
aurum,
aurum,í íbúfé
búféeða
eðatíundum
tíundumafafþeim
þeimbólstöðum
bólstöðumererhéraðsmenn
héraðsmennskulu
skuluþangað
þangað
inna,
inna,ogogskal
skalsásámaður
maðurererkirkju
kirkjuvarðveitir
varðveitirláta
látagera
geraþann
þannmáldaga
máldagaá áskrá
skrá
allan,
allan,hvað
hvaðhann
hannhefir
hefirfjár
fjárgefið
gefiðþangað,
þangað,eða
eðaaðrir
aðrirhéraðsmenn
héraðsmenntiltilþeirrar
þeirrar
kirkju.
kirkju.Þann
Þannmáldaga
máldagaererhonum
honumrétt
réttaðaðlýsa
lýsaaðaðLögbergi
Lögbergieða
eðaí ílögréttu
lögréttueða
eðaá á
vorþingi
vorþingiþví
þvíererhann
hannheyr,
heyr,hvað
hvaðþar
þarliggur
liggurfjár
fjártiltilþeirrar
þeirrarkirkju.
kirkju.Hann
Hannskal
skalláta
láta
ráða
ráða[lesa]
[lesa]skrá
skráogoglýsa
lýsaþann
þannmáldaga
máldagaheima
heimaaðaðkirkju
kirkjuum
umsinn
sinn[einu
[einusinni]
sinni]á á
179
179
tólf
tólfmánuðum
mánuðumhverjum,
hverjum,þáþáerermenn
mennhafa
hafaþangað
þangaðtíðasókn
tíðasóknflestir.
flestir.

Ákvæði
Ákvæðiþetta
þettaerertalið
taliðvera
verafrá
frábiskupsárum
biskupsárumGissurar
GissurarÍsleifssonar
Ísleifssonar(1082-1118)
(1082-1118)
180
180
Eins
Einsogogfram
framkemur
kemurí í
ogogaðaðlíkindum
líkindumsett
settí íkjölfar
kjölfartíundarlaganna
tíundarlaganna1096/1097.
1096/1097.
tilvitnuðu
tilvitnuðuákvæði
ákvæðiöðlaðist
öðlaðistmáldagi
máldagigildi
gildium
umleið
leiðogoghonum
honumhafði
hafðiverið
veriðþinglýst
þinglýstá á
alþingi
alþingieða
eðavorþingi.
vorþingi.
Máldagi
Máldagivar
varí íreynd
reyndsamningur
samningurmilli
milliþriggja
þriggjaaðila:
aðila:kirkjubónda,
kirkjubónda,biskups
biskupsogog
safnaðar.
safnaðar.Bóndinn
Bóndinnlagði
lagðikirkjunni
kirkjunnitiltilákveðið
ákveðiðstofnfé
stofnféí ísamráði
samráðivið
viðbiskup
biskupogognefndist
nefndist
það
þaðheimanfylgja
heimanfylgjahennar.
hennar.Ávöxtur
Ávöxturstofnfjár,
stofnfjár,svonefnd
svonefndafvinna,
afvinna,ásamt
ásamttíund
tíundátti
áttiaðað
duga
dugafyrir
fyrirrekstri
rekstrikirkju
kirkjuenenaðaðauki
aukibættust
bættustsmám
smámsaman
samanvið
viðgjafir
gjafirafafýmsum
ýmsumtoga,
toga,
bæði
bæðií föstu
í föstuogoglausu,
lausu,sem
semkirkjubóndinn
kirkjubóndinneða
eðaeinhver
einhverannar,
annar,ererbiskup
biskupskipaði
skipaðitiltilþess,
þess,
hafði
hafðiumsjón
umsjónmeð.
með.Sóknarfólkið
Sóknarfólkiðgreiddi
greidditíund
tíundenenfékk
fékkí ístaðinn
staðinnkirkjulega
kirkjulegaþjónustu,
þjónustu,
sálusorgun
sálusorgunogogsakramenti
sakramentií íkirkju
kirkjusinni.
sinni.Hlutverk
Hlutverkbiskups
biskupsvar
varfyrst
fyrstogogsíðast
síðastfólgið
fólgiðí í
því
þvíaðaðgæta
gætaþess
þessaðaðkirkjan
kirkjanværi
væriekki
ekkihlunnfarin.
hlunnfarin.Það
Þaðgerði
gerðihann
hanneinkum
einkumí íárlegum
árlegum
181
181
vísitasíuferðum
vísitasíuferðumsínum.
sínum.
Eins
Einsogogflest
flestopinber
opinberskjalagögn
skjalagögnfrá
frámiðöldum
miðöldumfylgdi
fylgdiefnisskipan
efnisskipanmáldaga
máldaga
ákveðinni
ákveðinnireglu
reglusem
semvar
varþáttur
þátturí trúverðugleika
í trúverðugleikaskjalsins.
skjalsins.Venja
Venjavar
varaðaðgreina
greinafyrst
fyrstfrá
frá
stofnfé
stofnfékirkjunnar.
kirkjunnar.Engin
Engineign
eignvar
varkirkju
kirkjumikilvægari
mikilvægarienengrunnurinn
grunnurinnsem
semhún
húnstóð
stóðá á
ogogþess
þessvegna
vegnavar
varyfirleitt
yfirleittbyrjað
byrjaðá áþví
þvíaðaðtilgreina
tilgreinahversu
hversustóran
stóranhlut
hlutkirkjan
kirkjanátti
áttií í
heimalandi,
heimalandi,þ.e.
þ.e.þeirri
þeirrijörð
jörðsem
semhún
húnstóð
stóðá.á.Hvorki
Hvorkiaðrar
aðrarfasteignir,
fasteignir,eins
einsogogútjarðir
útjarðir
(þ.e.
(þ.e. jarðir
jarðir utan
utan heimajarðar
heimajarðar kirkjunnar),
kirkjunnar), néné heldur
heldur afréttir
afréttir gátu
gátu myndað
myndað þann
þann
grundvöll
grundvöllsem
semkirkja
kirkjaþurfti
þurftitiltilaðaðgeta
getatalist
talistmyndug
myndugogogsjálfstæð,
sjálfstæð,m.ö.o.
m.ö.o.staður
staðuraðað
skilningi
skilningikirkjulaga.
kirkjulaga.Þetta
Þettakom
komskýrt
skýrtfram
framí ísvokölluðum
svokölluðumstaðamálum
staðamálumá ásíðari
síðarihluta
hluta
182
182
Jafnframt
Jafnframtgilti
giltisúsúregla
reglaaðaðkirkjueign
kirkjueignmátti
máttialdrei
aldreiláta
látaafafhendi
hendihvorki
hvorkiaðað
13.
13.aldar.
aldar.
183
183
hluta
hlutatiltilnénéí heild
í heildsinni,
sinni,nema
nemaönnur
önnurjafngóð
jafngóðkæmi
kæmií staðinn.
í staðinn.

179179

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.12.
12.
Magnús
MagnúsStefánsson,
Stefánsson,1999:
1999:„Die
„Dieisländischen
isländischenStiftungsurkunden
Stiftungsurkunden– –Kirkjumáldagar.“
Kirkjumáldagar.“Karl
Karlvon
vonAmira
Amira
zum
zumGedächtnis.
Gedächtnis.Peter
PeterLang.
Lang.Europäischer
EuropäischerVerlag
Verlagder
derWissenschaften.
Wissenschaften.S.S.134-135.
134-135.
181181
Hólabiskup
Hólabiskupátti
áttiaðaðfara
faraum
umallt
alltumdæmi
umdæmisitt
sittá áeinu
einuáriárienenSkálholtsbiskup
Skálholtsbiskupá áþremur
þremurárum.
árum.
182182
Sjá
Sját.d.
t.d.Magnús
MagnúsStefánsson,
Stefánsson,1978:
1978:„Frá
„Frágoðakirkju
goðakirkjutiltilbiskupskirkju.“
biskupskirkju.“Saga
SagaÍslands.
Íslands.3.3.b.b.Reykjavík.
Reykjavík.
S.S.123-126,
123-126,223-226.
223-226.
183183
Sjá
SjáÁlitsgerð
Álitsgerðkirkjueignanefndar.
kirkjueignanefndar.Fyrri
Fyrrihluti.
hluti.1984.
1984.S.S.40-49.
40-49.
180180
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Því
Þvínæst
næstvoru
voruaðrar
aðrareignir
eignirkirkjunnar
kirkjunnartaldar
taldarupp,
upp,fasteignir,
fasteignir,fríður
fríðurpeningur
peningurogog
hlunnindi,
hlunnindi,síðan
síðankirkjugripir,
kirkjugripir,messuskrúði
messuskrúðiogogbækur
bækursem
semnotaðar
notaðarvoru
voruvið
viðhelgihaldið.
helgihaldið.
Að
Aðlokum
lokumvar
varlýst
lýstkvöðum
kvöðumsem
semhvíldu
hvílduá ákirkjueigninni,
kirkjueigninni,efefnokkrar
nokkrarvoru,
voru,ogoggreint
greintfrá
frá
tíundarumdæmi
tíundarumdæmieða
eðaupphæð
upphæðtíundar
tíundarum
umtiltekinn
tiltekinntíma.
tíma.Þessi
Þessiniðurröðun
niðurröðungat
gatraskast
raskastafaf
ýmsum
ýmsumástæðum.
ástæðum.Það
Þaðgerðist
gerðistt.d.
t.d.þegar
þegarnýnýeign
eignvar
varfærð
færðinn
inní máldaga
í máldaganeðan
neðanvið
viðþann
þann
texta
textasem
semfyrir
fyrirvar
varí ístað
staðþess
þessaðaðskrifa
skrifahann
hannallan
allanupp
uppaðaðnýju.
nýju.Í Ímáldögum
máldögummá
máþví
því
stundum
stundumsjá
sjáfasteignir
fasteignirnefndar
nefndará áfleiri
fleirieneneinum
einumstað
staðefefþær
þærvoru
vorulagðar
lagðartiltilkirkju
kirkjuá á
mismunandi
mismunanditímum.
tímum.
Í Íkristinna
kristinnalaga
lagaþætti
þættiGrágásar
Grágásarvar
vartekið
tekiðfram
framaðaðmáldaginn
máldaginnskyldi
skyldilesinn
lesinnupp
upp
við
viðkirkju
kirkjuá áþeim
þeimdegi
degiþegar
þegartíðasókn
tíðasóknþangað
þangaðvar
varmest.
mest.Trúlega
Trúlegahefur
hefurþað
þaðverið
veriðá á
vígsludegi
vígsludegikirkjunnar
kirkjunnareða
eðaeinhverjum
einhverjumöðrum
öðrumhátíðisdegi.
hátíðisdegi.ÁÁþann
þannhátt
háttvar
varreynt
reyntaðað
tryggja
tryggjahagsmuni
hagsmunikirkju
kirkjuogogsóknarbarna
sóknarbarnaí íviðurvist
viðurvistvitna
vitnajafnframt
jafnframtþví
þvísem
semréttargildi
réttargildi
heimildarinnar
heimildarinnarvar
varendurnýjað.
endurnýjað.Ákvæði
Ákvæðiþetta
þettahélst
hélstaðaðmestu
mestuóbreytt
óbreyttí ínýjum
nýjumkristinkristinrétti
réttisem
semsamþykktur
samþykkturvar
varfyrir
fyrirSkálholtsbiskupsdæmi
Skálholtsbiskupsdæmi1275
1275ogogsíðar
síðar(1354)
(1354)einnig
einnig
184
184
fyrir
fyrirHólabiskupsdæmi.
Hólabiskupsdæmi. Þar
Þarvar
varhins
hinsvegar
vegarekki
ekkilengur
lengurtekið
tekiðfram
framaðaðmáldaga
máldaga
skyldi
skyldilýst
lýstá áalþingi
alþingi(Lögbergi,
(Lögbergi,lögréttu)
lögréttu)eða
eðavorþingi.
vorþingi.Líklega
Líklegahefur
hefurstaðfesting
staðfesting
biskups
biskupsí íviðurvist
viðurvistvotta
vottaþáþáverið
veriðtalin
talinnægja
nægjatiltillöggildingar
löggildingarmáldaga.
máldaga.Um
Umlíkt
líktleyti
leyti
hafa
hafabiskupar
biskupareða
eðaskrifarar
skrifararþeirra
þeirrafarið
fariðaðaðskrá
skrámáldaga
máldagaí sérstakar
í sérstakarmáldagabækur
máldagabækursem
sem
geymdar
geymdarvoru
voruá ábiskupsstólunum.
biskupsstólunum.ÁÁvísitasíuferðum
vísitasíuferðumhefur
hefurbiskup
biskupsíðan
síðanborið
boriðsaman
saman
máldaga
máldaga einstakra
einstakra kirkna
kirkna við
við það
það sem
sem áður
áður hafði
hafði verið
verið skráð
skráð í í máldagabók
máldagabók
embættisins
embættisinsogogvar
varmáldagabókin
máldagabókintalin
talinaðaðöllu
öllujöfnu
jöfnuhafa
hafameira
meiraréttargildi.
réttargildi.Elsta
Elsta
varðveitta
varðveittamáldagasafnið
máldagasafniðererfrá
frá1318,
1318,kennt
kenntvið
viðAuðun
Auðunrauða
rauðaÞorbergsson
Þorbergssonbiskup
biskupá á
185
185
Hólum.
Hólum.
Máldagar
Máldagareru
eruflestir
flestirvarðveittir
varðveittirí íafskriftum
afskriftumfrá
frá17.
17.öld
öldogogeru
eruþeir
þeirbirtir
birtirí í
Íslensku
Íslenskufornbréfasafni.
fornbréfasafni.Sú
Súútgáfa
útgáfaerermeð
meðþeim
þeimannmörkum
annmörkumaðaðþar
þarhefur
hefurmáldagamáldagasöfnum
söfnumverið
veriðsundrað
sundraðogogeinstakir
einstakirmáldagar
máldagartímasettir
tímasettirafafmismikilli
mismikillinákvæmni.
nákvæmni.Engu
Engu
aðaðsíður
síðurhafa
hafamáldagar
máldagarverið
veriðtaldir
taldirmeð
meðmikilvægustu
mikilvægustuheimildum
heimildumokkar
okkarfrá
fráfyrri
fyrritíð.
tíð.
Til
Tilmarks
marksum
umþað
þaðmá
mágeta
getaþess
þessaðaðí íslensku
í íslenskulagasafni
lagasafniererenn
ennaðaðfinna
finnakonungsbréf
konungsbréffrá
frá
5.5.apríl
apríl1749
1749þar
þarsem
semkveðið
kveðiðererá áum
umaðaðmáldagi
máldagiGísla
Gíslabiskups
biskupsJónssonar
Jónssonar(frá
(fráum
um
1575)
1575)séséauk
aukmáldagabókar
máldagabókarVilkins
Vilkinsbiskups
biskups(frá
(frá1397)
1397)„áreiðanlegt
„áreiðanlegtogogauthentiskt“
authentiskt“
186
186
Eftir
Eftirsiðaskipti
siðaskiptitóku
tókuvísitasíubækur
vísitasíubækurvið
viðafafmáldagabókum
máldagabókumogogvoru
voru
kirkjuregistur.
kirkjuregistur.
187
187
þær
þærlögboðnar
lögboðnarmeð
meðkonungsbréfi
konungsbréfi1.1.júlí
júlí1746.
1746.
Sagnfræðingar
Sagnfræðingarhafa
hafayfirleitt
yfirleittekki
ekkiséð
séðástæðu
ástæðutiltilaðaðefast
efastum
umheimildargildi
heimildargildi
máldaga
máldaga þóþó aðað sjálfsagt
sjálfsagt þyki
þyki aðað kynna
kynna sér
sér varðveislusögu
varðveislusögu þeirra,
þeirra, aldur
aldur ogog
samsetningu.
samsetningu.Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólamá
máráða
ráðaaðaðheimildargildi
heimildargildimáldaga
máldagaogogvísitasía
vísitasía

184184

Norges
Norgesgamle
gamlelove
loveindtil
indtil1387.
1387.5.5.b.b.Christiania,
Christiania,1895.
1895.S.S.35.
35.
Magnús
MagnúsMár
MárLárusson,
Lárusson,1981:
1981:„Máldagi.“
„Máldagi.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordiskmiddelalder.
middelalder.11.
11.b.b.
Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.265.
265.
186186
Lagasafn.
Lagasafn.Íslensk
Íslensklög
lög1.1.október
október1995.
1995.S.S.513-514.
513-514.
187187
Björn
BjörnK.K.Þórólfsson,
Þórólfsson,1956:
1956:Biskupsskjalasafn.
Biskupsskjalasafn.Skrár
SkrárÞjóðskjalasafns
Þjóðskjalasafns3.3.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.47-48.
47-48.
185185
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249
249
233
249
um
umtilvist
tilvisteignarréttinda
eignarréttindaerermetið
metiðmeð
meðmikilli
mikillivarfærni
varfærnienenaðaðþessar
þessarheimildir
heimildirgeti
getiþó,
þó,
ásamt
ásamtöðru,
öðru,haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.
5.4.
5.4. Lögfestur
Lögfestur
Í Ííslenskum
íslenskumréttarheimildum
réttarheimildumkemur
kemurhugtakið
hugtakiðlögfesta
lögfestafyrst
fyrstfyrir
fyrirí íJónsbók
Jónsbók(1281)
(1281)enen
mun
munþangað
þangaðkomið
komiðúrúrlandslögum
landslögumMagnúsar
Magnúsarlagabætis.
lagabætis.Lögfesta
Lögfestavar
varaðaðfornu
fornunotuð
notuð
um
umlögformlega
lögformlegaathöfn
athöfnsem
semátti
áttiaðaðtryggja
tryggjatiltekin
tiltekinréttindi
réttindií ífasteign.
fasteign.Leiguliði
Leiguliðigat
gat
lögfest
lögfestábúðarrétt
ábúðarréttsinn
sinngagnvart
gagnvartlandeiganda
landeiganda(llb.
(llb.4),
4),heimilt
heimiltvar
varaðaðlögfesta
lögfestalandalandamerki
merkimilli
millijarða,
jarða,beitarrétt
beitarréttogogönnur
önnurítök
ítöko.s.frv.
o.s.frv.(llb.
(llb.16,
16,26).
26).Í Íöllum
öllumþessum
þessum
tilvikum
tilvikumbeindist
beindistlögfestan
lögfestangegn
gegnákveðnum
ákveðnumeinstaklingum
einstaklingum(llb.
(llb.26).
26).Einnig
Einnigvar
varunnt
unnt
aðaðlögfesta
lögfestaréttindi
réttindií íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðhún
húngilti
giltialmennt,
almennt,enenþáþáskyldi
skyldihenni
hennilýst
lýstvið
við
188
188
kirkju
kirkjueða
eðaá áþingi.
þingi.Slík
Slíklögfesta
lögfestagilti
giltiaðeins
aðeinsí 12
í 12mánuði
mánuði(llb.
(llb.17).
17).
Í ÍJónsbók
Jónsbókererætlast
ætlasttiltilaðaðlögfestu
lögfestuséséfylgt
fylgteftir
eftirmeð
meðdómsmáli,
dómsmáli,aðaðöðrum
öðrumkosti
kosti
falli
fallihún
húnúrúrgildi
gildi(llb.
(llb.52).
52).Í Í26.
26.kafla
kaflalandsleigubálks
landsleigubálkssegir
segirí upphafi:
í upphafi:
Alt
Altþat
þaterermenn
mennskilr
skilrá áum
umáverka
áverkaá áakri
akrieða
eðaeng,
eng,holti
holtieða
eðahaga,
haga,skóga,
skóga,eða
eða
reka,
reka,þáþáskal
skal
fyrir.
fyrir.SáSáleggi
leggifimtarstefnu
fimtarstefnuererheldr
heldrþykkiz
þykkizþurfa;
þurfa;hann
hann
skal
skalsvá
svámæla:
mæla:Ek
Ek
eign
eignþessa
þessaererN.N.heitir
heitireða
eðaþar
þarliggr,
liggr,búbúokoklóð,
lóð,ogog
altaltþat
þatererþar
þarmá
mátiltilgagns
gagnsafafhafa,
hafa,þar
þartiltilererdómr
dómrfellur
fellurá,á,atat
réttu…
réttu…

Að
Aðvísu
vísuererekki
ekkialls
allsstaðar
staðartekið
tekiðfram
framþar
þarsem
semfjallað
fjallaðererum
umlögfestur
lögfesturaðaðþeim
þeim
skuli
skulifylgt
fylgteftir
eftirmeð
meðmálsókn
málsóknenengera
geraverður
verðurráð
ráðfyrir
fyriraðaðtiltilþess
þesshafi
hafiverið
veriðætlast.
ætlast.Páll
Páll
Vídalín
Vídalínlögmaður
lögmaðurskýrir
skýrirþetta
þettasvo
svoaðaðlögfesta
lögfestasésé„að
„aðfesta
festalög,
lög,lofa
lofalögum“,
lögum“,þ.e.
þ.e.fylgja
fylgja
189
189
Fleiri
Fleiridæmi
dæmimá
mánefna
nefnaum
umaðaðlöglærðir
löglærðirmenn
mennhafi
hafilagt
lagtþennan
þennan
máli
málieftir
eftirtiltillaga.
laga.
sama
samaskilning
skilningí íákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umlögfestur.
lögfestur.Ólafur
ÓlafurÁrnason
Árnasoná áHöfðaströnd
Höfðaströndí í
Jökulfjörðum
Jökulfjörðumgreinir
greinirt.d.
t.d.frá
fráþví
þvíí íbréfi
bréfi10.
10.apríl
apríl1704
1704aðaðhann
hannhafi
hafi12.
12.apríl
apríl1686
1686
lögfest
lögfest6 6hundruð
hundruðí íNeðrabakka.
Neðrabakka.Lögmaðurinn
Lögmaðurinnhafi
hafihins
hinsvegar
vegarsagt
sagtsér
sérí ílögréttu
lögréttu(á(á
Alþingi)
Alþingi)aðaðhafa
hafalagasókn
lagasókná áeigninni
eigninnieftir
eftirlandabrigðum.
landabrigðum.Ólafur
Ólafurhafði
hafðienn
ennekki
ekkikomið
komið
lagasókninni
lagasókninni í í verk
verk með
með heimstefnu,
heimstefnu, þegar
þegar hann
hann ritaði
ritaði fyrrnefnt
fyrrnefnt bréf,
bréf, „sökum
„sökum
harðinda,
harðinda,fjúka
fjúkaogogóveðráttu“.
óveðráttu“.Hann
Hannvarð
varðþví
þvíaðaðsjá
sjáafafþessum
þessum6 6hundruðum
hundruðumí íNeðraNeðra190
190
Annað
Annaðdæmi
dæmiererfimmtarstefna
fimmtarstefnaogogdómsúrskurður
dómsúrskurðursem
semfylgdi
fylgdi í íkjölfar
kjölfar
bakka.
bakka.
191
191
lögfestu
lögfestuSigurðar
SigurðarSigurðssonar
Sigurðssonarlandþingsskrifara
landþingsskrifarafyrir
fyrirjörðinni
jörðinniHáeyri.
Háeyri.
Hér
Hérmá
máeinnig
einniggeta
getaþess
þessaðaðá áAlþingi
Alþingi1751
1751var
varlangvarandi
langvarandihefð
hefðeigenda
eigendaHolts
Holts
í Flóa
í Flóaá áengjaplássinu
engjaplássinuLjósateigi
Ljósateigidæmd
dæmdáreiðanlegri
áreiðanlegrieignarheimild
eignarheimildeneneinhliða
einhliðalögfesta
lögfesta

188188

Sbr.
Sbr.Sigurður
SigurðurLíndal,
Líndal,1982:
1982:„Foreløpige
„Foreløpigerettsmidler.
rettsmidler.Island.“
Island.“Kulturhistorisk
Kulturhistoriskleksikon
leksikonfor
fornordisk
nordisk
middelalder.
middelalder.21.
21.b.b.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.D.D.175-176.
175-176.
189189
Páll
PállVídalín,
Vídalín,1854:
1854:Skýríngar
Skýríngaryfir
yfirFornyrði
FornyrðiLögbókar
Lögbókarþeirrar,
þeirrar,ererJónsbók
Jónsbókkallast…
kallast…Reykjavík.
Reykjavík.S.S.
165.
165.
190190
Jarðabók
JarðabókÁrna
ÁrnaogogPáls
Páls13,
13,s.s.303.
303.Sbr.
Sbr.Jarðaskjöl
Jarðaskjölfráfrá16.
16.ogog17.
17.öld.
öld.Útdrættir.
Útdrættir.Reykjavík
Reykjavík1993.
1993.S.S.
162.
162.
191191
Alþingisbækur.
Alþingisbækur.15.
15.b.b.Reykjavík
Reykjavík1982.
1982.S.S.519-521.
519-521.
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234
250

250
250

192
192
193
193
ráðsmannsins
ráðsmannsinsí íSkálholti.
Skálholti.
Þrátt
Þráttfyrir
fyrirfleiri
fleiridæmi
dæmiafafsama
samatoga
toga
virðist
virðistsúsúskoðun
skoðun
hafa
hafaverið
veriðalmenn
almennaðaðlögfesta
lögfestahafi
hafinægt
nægtsem
semeignarheimild
eignarheimildefefenginn
enginnhreyfði
hreyfðivið
við
andmælum.
andmælum.
Dómstólar
Dómstólarhafa
hafalagt
lagtlítið
lítiðupp
uppúrúrlögfestum
lögfestumsem
semsönnunargögnum
sönnunargögnumum
umtilvist
tilvist
eignarréttinda
eignarréttindaenenekki
ekkiererþóþóútilokað
útilokaðaðaðþær
þærgeti,
geti,ásamt
ásamtöðru,
öðru,haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.

5.5.
5.5. Jarðabréf
Jarðabréfogoglandamerkjabréf
landamerkjabréf
Fyrir
Fyrirgildistöku
gildistökulandamerkjalaga,
landamerkjalaga,nr.
nr.5/1882,
5/1882,voru
voruí ígildi
gildiákvæði
ákvæðiJónsbókar
Jónsbókarum
umaðað
194
194
Fjöldi
Fjöldijarðabréfa
jarðabréfahefur
hefurvarðveist
varðveistfrá
frá
gera
geraskyldi
skyldiskriflegan
skriflegansamning
samningvið
viðjarðakaup.
jarðakaup.
fyrri
fyrritíð
tíðenenjafnljóst
jafnljóstereraðaðmikið
mikiðhefur
hefurglatast
glatastauk
aukþess
þesssem
semekki
ekkierervíst
vístaðaðslíkir
slíkir
samningar
samningarhafi
hafiævinlega
ævinlegaverið
veriðgerðir
gerðirvið
viðjarðakaup
jarðakaupþrátt
þráttfyrir
fyrirákvæði
ákvæðilaganna.
laganna.JarðaJarðabréfin
bréfineru
erueinnig
einnigmeð
meðþeim
þeimannmörkum
annmörkumaðaðí íþeim
þeimerersjaldan
sjaldanlýst
lýstumfangi
umfangijarða
jarðaeða
eða
landamerkjum.
landamerkjum.ÁÁvegum
vegumóbyggðanefndar
óbyggðanefndarfór
fórfram
framathugun
athuguná árúmlega
rúmlega1500
1500útgefnum
útgefnum
jarðabréfum
jarðabréfumfrá
fráýmsum
ýmsumtímum,
tímum,einkum
einkum17.
17.ogog18.
18.öld.
öld.Niðurstaðan
Niðurstaðanvar
varsúsúaðaðí í7272
þeirra
þeirra(um
(um5%)
5%)ererlandamerkjum
landamerkjumlýst,
lýst,stundum
stundumítrekað
ítrekaðum
umsömu
sömujörð.
jörð.Tekið
Tekiðskal
skalfram
fram
aðaðhér
hérererekki
ekkieinungis
einungisum
umkaupbréf
kaupbréfaðaðræða,
ræða,heldur
heldurjarðabréf
jarðabréfafafhvers
hverskyns
kynstoga,
toga,svo
svo
sem
semtestamentisbréf,
testamentisbréf,eignayfirlýsingar
eignayfirlýsingarogogvísitasíur.
vísitasíur.Jarðir
Jarðirvoru
vorugjarnan
gjarnanseldar
seldar„með
„með
öllum
öllumþeim
þeimgögnum
gögnumogoggæðum,
gæðum,landsnytjum
landsnytjumogogítökum
ítökumsem
semfylgt
fylgthefur
hefurogogfylgja
fylgjaber
ber
aðaðfornu
fornuogognýju
nýjuí íystu
ystulandamerki“
landamerki“eða
eðaálíka
álíkaorðalagi.
orðalagi.Gera
Geraverður
verðurráð
ráðfyrir
fyriraðað
samningsaðilum
samningsaðilumhafi
hafiverið
veriðkunnugt
kunnugtum
umlandamerkin,
landamerkin,hvort
hvortsem
semþau
þauvoru
vorutiltilskráð
skráðeða
eða
einvörðungu
einvörðunguvarðveitt
varðveittí munnlegri
í munnlegrigeymd.
geymd.
Frá
Frá1847
1847ogogtiltilsetningar
setningarlandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882komu
komuítrekað
ítrekaðfram
framá áAlþingi
Alþingi
195
195
mál
málerervörðuðu
vörðuðunauðsyn
nauðsynþess
þessaðaðlandamerki
landamerkijarða
jarðahér
hérá álandi
landiyrðu
yrðuskýrð
skýrðogogskráð.
skráð.
Af
Afumfjöllun
umfjöllunþingsins
þingsinsmá
máráða
ráðaþað
þaðalmenna
almennaálit
álitþingmanna
þingmannaaðaðlandamerki
landamerkivíða
víðaum
um
196
196
Þingmennvirtust
virtustsammála
sammálaum
umaðaðeignarrétturinn
eignarrétturinnværi
væriaðaðsama
sama
land
landværu
væruí íólestri.
ólestri. Þingmenn
skapi
skapióviss
óvissogogbrýn
brýnþörf
þörfúrbóta.
úrbóta.Gera
Geraþyrfti
þyrftimönnum
mönnummögulegt
mögulegtaðaðvernda
verndaeignareignarréttindi
réttindisín
síntiltilfasteigna
fasteignalandsins.
landsins.Koma
Komaþyrfti
þyrftifastri
fastriogogáreiðanlegri
áreiðanlegriskipan
skipaná álandalanda197
197
Skyldulandeigenda
landeigendatiltilaðaðgera
geralandamerkjalandamerkjamerki
merkiogogfyrirbyggja
fyrirbyggjaóvissu
óvissueftirleiðis.
eftirleiðis. Skyldu
lýsingar
lýsingarvar
varlíkt
líktvið
viðaðaðskipa
skipamönnum
mönnumaðaðmerkja
merkjaféfésitt,
sitt,svo
svosem
semlögskipað
lögskipaðhefði
hefðiverið
verið
198
198
varnefnt
nefntaðaðslík
slíkskrásetning
skrásetningskapaði
skapaðihentugan
hentugangrundvöll
grundvöllfyrir
fyrirnýtt
nýtt
frá
fráómunatíð.
ómunatíð. ÞáÞávar

192192

Sjá
SjáAlþingisbækur.
Alþingisbækur.14.
14.b.b.Reykjavík
Reykjavík1977.
1977.S.S.17,
17,28.
28.Sbr.
Sbr.einnig
einnigAlþingisbækur
Alþingisbækur15,
15,s.s.300.
300.
Sjá
Sját.d.
t.d.Alþingisbækur.
Alþingisbækur.10.
10.b.b.Reykjavík
Reykjavík1967.
1967.S.S.179.
179.
194194
Sjá
SjáJónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.222
222(12.
(12.k.k.kb.).
kb.).
195195
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1847,
1847,s.s.67-68;
67-68;1849,
1849,s.s.26,
26,261-263.
261-263.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrri
partur),
partur),s.s.515-516;
515-516;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.24-28;
24-28;1881
1881(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.118.
118.
196196
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1849,
1849,s.s.28-29,
28-29,31,
31,337
337Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.516516518;
518;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.197,
s.197,485;
485;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s. s.763-764,
763-764,766;
766;1881
1881(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.553;
553;
1881
1881(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.408,
408,422.
422.
197197
Sjá
SjáTíðindi
TíðindifráfráAlþíngi
AlþíngiÍslendínga
Íslendínga1849,
1849,s.s.29,
29,31,
31,261,
261,274-275,
274-275,281,
281,513.
513.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877
(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.517;
517;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.763-764,
763-764,766,
766,783;
783;1879
1879(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.485.
485.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919
1919AAI, I,s.s.172.
172.
198198
Sjá
SjáAlþingistíðindi
Alþingistíðindi1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.766.
766.
193193
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251
251
235
251
199
199
fasteignamat.
fasteignamat.
Af
Afþessu
þessumá
máráða
ráðaaðaðsetning
setninglandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882hafi
hafiverið
veriðþáttur
þátturí í
viðleitni
viðleitnilöggjafans
löggjafansí ílok
loknítjándu
nítjándualdar
aldarogogbyrjun
byrjunþeirrar
þeirrartuttugustu
tuttugustuaðaðskapa
skapatraustan
traustan
grundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,veðsetningu
veðsetninguogogskattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
annarrafasteigna,
fasteigna,sjá
sjá
einnig
einnigí köflum
í köflum3.3.
3.3.ogog5.2.
5.2.
Í Ílögum
lögumum
umlandamerki,
landamerki,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varí fyrsta
í fyrstaskipti
skiptií íslenskri
í íslenskrilöggjöf
löggjöfkveðið
kveðið
á áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldueigenda
eigendaogogumráðamanna
umráðamannajarða
jarðatiltilaðaðskrásetja
skrásetjanákvæma
nákvæmalýsingu
lýsingu
á álandamerkjum
landamerkjumjarða
jarðasinna.
sinna.Skyldi
Skyldieinnig
einniggetið
getiðítaka
ítakaeða
eðahlunninda
hlunnindaannarra
annarraí í
viðkomandi
viðkomandijörð
jörðsvo
svoogogmeðfylgjandi
meðfylgjandihenni
hennií íannarra
annarramanna
mannalönd.
lönd.Eigendur
Eigenduraðaðliggjandi
liggjandilands
landssem
semogogaðilar
aðilarítaka
ítakaskyldu
skyldurita
ritasamþykki
samþykkisitt
sittá ábréfið,
bréfið,enda
endaværu
væruþeir
þeir
sammála
sammála efni
efni þess.
þess. Auk
Auk þinglesturs
þinglesturs á á næsta
næsta manntalsþingi
manntalsþingi var
var varðveisla
varðveisla
landamerkjaskráa
landamerkjaskráanúnútryggð
tryggðmeð
meðfærslu
færsluí ílandamerkjabók
landamerkjabóksýslumanns.
sýslumanns.Skrásetningu
Skrásetningu
landamerkja,
landamerkja,merkjasetningu
merkjasetninguogogþinglýsingu
þinglýsingulandamerkjaskráa
landamerkjaskráaskyldi
skyldilokið
lokiðinnan
innan
fimm
fimmára
árafrá
frágildistöku
gildistökulaganna,
laganna,aðaðviðlögðum
viðlögðumsektum.
sektum.Kveðið
Kveðiðvar
vará áum
umeftirlit
eftirlitsýslusýslumanns
mannsmeð
meðþví
þvíaðaðmenn
mennuppfylltu
uppfylltuskyldur
skyldursínar
sínarí íþessu
þessuefni.
efni.Ágreining
Ágreiningskyldi
skyldiútkljá
útkljá
fyrir
fyrirmerkjadómi.
merkjadómi.
Skylda
Skyldatiltilaðaðhalda
haldavið
viðglöggum
glöggumlandamerkjum
landamerkjumgilti
giltiþví
þvíaðeins
aðeinsum
umafrétti
afréttiogog
aðrar
aðraróbyggðar
óbyggðarlendur
lendur„að
„aðþví
þvíleyti
leytiþví
þvíverður
verðurvið
viðkomið“,
komið“,sbr.
sbr.1.1.gr.,
gr.,í ístað
staðafdráttarafdráttarlausrar
lausrarskyldu
skyldujarðeigenda.
jarðeigenda.Í Íákvæði
ákvæði2.2.gr.
gr.um
umskyldu
skyldutiltilmerkjasetningar
merkjasetningarvirðist
virðist
miðað
miðaðvið
viðmörk
mörkmilli
millitveggja
tveggjajarða
jarðaogogskylda
skyldatiltilskrásetningar
skrásetningarlandamerkja
landamerkjahvíldi
hvíldiá á
eiganda
eigandaeða
eðaumráðamanni
umráðamanni„hverrar
„hverrarjarðar“,
jarðar“,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.Ekkert
Ekkertererminnst
minnstá áafrétti
afréttieða
eða
aðrar
aðraróbyggðar
óbyggðarlendur
lendurí íþví
þvísambandi.
sambandi.Lögunum
Lögunumvirtist
virtistþannig
þannigfyrst
fyrstogogfremst
fremstætlað
ætlað
aðaðfjalla
fjallaum
umlandamerki
landamerkimilli
millijarða.
jarða.
Landamerkjalögin
Landamerkjalögin frá
frá 1882
1882 þóttu
þóttu ekki
ekki náná tilgangi
tilgangi sínum
sínum tiltil hlítar.
hlítar.
Landamerkjaskrár
Landamerkjaskrárvoru
voruekki
ekkigerðar
gerðarfyrir
fyrirallar
allarjarðir
jarðirá álandinu
landinuogogmargar
margareinungis
einungisaðað
nafninu
nafninutil,
til,ánánsamþykkis
samþykkisallra
allrahlutaðeigandi.
hlutaðeigandi.Af
Afþessum
þessumástæðum
ástæðumþótti
þóttinauðsynlegt
nauðsynlegt
aðaðendurskoða
endurskoðalögin
löginogoglauk
laukþeirri
þeirrivinnu
vinnumeð
meðsetningu
setningunúgildandi
núgildandilaga
lagaum
umlandamerki
landamerki
200
200
gr.þeirra
þeirralaga
lagaererkveðið
kveðiðá áum
umskyldu
skyldueigenda
eigendaeða
eðafyrirsvarsfyrirsvarso.fl.,
o.fl.,nr.
nr.41/1919.
41/1919. Í Í1.1.gr.
manna
mannajarða
jarðatiltilmerkjasetningar.
merkjasetningar.Jafnframt
Jafnframtsegir
segirsvo
svoí íákvæðinu:
ákvæðinu:„Sama
„Samaererum
ummerki
merki
milli
millijarða
jarðaogogafrjetta
afrjettaeða
eðaannara
annaraóbygðra
óbygðralendna,
lendna,efefsásákrefst
krefstþess,
þess,ererland
landá áaðaðafrjetti
afrjetti
eða
eðalendu.“
lendu.“Í Íákvæði
ákvæðilaganna
lagannaum
umviðhald
viðhaldmerkja
merkjasegir
segiraðaðeiganda
eigandaeða
eðafyrirsvarsmanni
fyrirsvarsmanni
„lands“
„lands“séséskylt
skyltaðaðhalda
haldavið
viðlöglega
löglegasettum
settummerkjum
merkjumaðaðsömu
sömutiltölu
tiltölusem
semí 1.
í 1.gr.
gr.segi
segi
um
ummerkjagerð,
merkjagerð,sbr.
sbr.3.3.gr.
gr.ÞáÞávirðist
virðistákvæði
ákvæðilaganna
lagannaum
umskyldu
skyldutiltilskrásetningar
skrásetningar
landamerkja
landamerkjarýmra
rýmraenenákvæði
ákvæðieldri
eldrilaga
lagaaðaðþví
þvíleyti
leytiaðaðþar
þarerernúnúfjallað
fjallaðum
um„land“
„land“í í
stað
stað„jarðar“
„jarðar“ogog„fyrirsvarsmann“
„fyrirsvarsmann“í ístað
stað„umráðamanns“,
„umráðamanns“,sbr.
sbr.2.2.gr.
gr.laga
laganr.
nr.41/1919
41/1919
ogog3.3.gr.
gr.laga
laganr.
nr.5/1882.
5/1882.Eðlilegt
Eðlilegtvirðist
virðistaðaðtúlka
túlkaákvæðið
ákvæðiðþannig
þannigaðaðafréttir
afréttirfalli
falliþar
þar
undir
undireins
einsogogönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Sú
Súskylda
skyldakemur
kemurþóþóekki
ekkiskýrt
skýrtfram.
fram.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessu
skyldi
skyldiskrásetja
skrásetjafyrirliggjandi
fyrirliggjandilandamerki
landamerkiafrétta
afréttaeneneinungis
einungissetja
setjamerki
merkiogoghalda
haldavið
við

199199

Sbr.
Sbr.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1877
1877(fyrri
(fyrripartur),
partur),s.s.516-518;
516-518;1879
1879(síðari
(síðaripartur),
partur),s.s.783.
783.Sjá
Sjáennfr.
ennfr.
Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.172.
172.
200200
Sjá
SjáAlþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.172.
172.
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236
252

252
252

merkjum
merkjumefefsásákrafðist
krafðistþess
þesssem
semland
landátti
áttiaðaðafrétti.
afrétti.Enn
Ennsem
semfyrr
fyrrmiðast
miðastþví
þvíákvæði
ákvæði
landamerkjalaga
landamerkjalagafyrst
fyrstogogfremst
fremstvið
viðaðaðafmarka
afmarkalönd
löndjarða.
jarða.Þessi
Þessiákvæði
ákvæðieru
eruenn
enní í
gildi.
gildi.
ÞáÞáererkveðið
kveðiðá áum
umþað
þaðí í6.6.gr.
gr.aðaðjafnskjótt
jafnskjóttsem
semlögin
löginkomi
komitiltilframkvæmda
framkvæmda
skyldu
skylduvaldsmenn,
valdsmenn,hver
hverí ísínu
sínuumdæmi,
umdæmi,rannsaka
rannsakaþað
þaðhvort
hvortmerkjaskrám
merkjaskrámþar
þarhafi
hafi
verið
veriðþinglýst.
þinglýst.Komi
Komií íljós
ljósaðaðmerkjaskrám
merkjaskrámhafi
hafiekki
ekkiverið
veriðþinglýst
þinglýsteða
eðaaðaðsamþykki
samþykki
sumra
sumraaðilja
aðiljavanti
vantiá áþinglýsta
þinglýstamerkjaskrá,
merkjaskrá,skyldi
skyldivaldsmaður
valdsmaðurgefa
gefatiltilþess
þessákveðinn
ákveðinn
frest,
frest,aðaðviðlögðum
viðlögðumsektum,
sektum,sbr.
sbr.7.7.gr.
gr.Jafnframt
Jafnframtvar
varkveðið
kveðiðá áum
umaðaðvaldsmaður
valdsmaður
skyldi
skyldiafafsjálfsdáðum
sjálfsdáðumkveðja
kveðjaaðila
aðilafyrir
fyrirdóm
dómþegar
þegarhann
hannfengi
fengivitneskju
vitneskjuum
umágreining
ágreining
eða
eðavafa
vafaþeirra
þeirraá ámeðal
meðalum
umlandamerki
landamerkieða
eðamerkjaskrá
merkjaskráværi
værieigi
eigiafhent
afhenttiltilþingþinglýsingar,
lýsingar,sbr.
sbr.8.8.gr.
gr.
Ljóst
Ljóstereraðaðlandamerkjalögin
landamerkjalöginmæla
mælafyrir
fyrirum
umformsatriði,
formsatriði,svo
svosem
semhvernig
hvernig
201
201
landamerki
landamerkiskuli
skuliúrúrgarði
garðigerð
gerðogoghvað
hvaðskuli
skulikoma
komafram
framí ílandamerkjaskrá.
landamerkjaskrá.
Orðin
Orðin
landamerkjalýsing
landamerkjalýsingogog-bréf
-bréfhafa
hafaeinnig
einnigverið
veriðnotuð
notuðum
umþessa
þessalöggerninga.
löggerninga.Lögin
Lögin
kveða
kveðahins
hinsvegar
vegarekki
ekkiá áum
umefnisleg
efnislegatriði,
atriði,þ.e.
þ.e.hvar
hvarmörk
mörkskuli
skulidregin
dregineða
eðahvaða
hvaða
réttindi
réttindifylgja
fylgjaí ílönd
löndannarra.
annarra.Í Ísamræmi
samræmivið
viðþetta
þettafelur
felurlandamerkjabréf
landamerkjabréfekki
ekkií ísér
sér
sönnun
sönnunum
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttyfir
yfirþví
þvílandsvæði
landsvæðisem
semafmarkað
afmarkaðer.er.
Gildi
Gildi landamerkjabréfs
landamerkjabréfs erer komið
komið undir
undir ýmsum
ýmsum atriðum.
atriðum. Þannig
Þannig dregur
dregur
augljóslega
augljóslegaúrúrvægi
vægiþess
þessefefeigendur
eigendureða
eðafyrirsvarsmenn
fyrirsvarsmennaðliggjandi
aðliggjandilands
landshafa
hafaekki
ekki
áritað
áritaðum
umsamþykki
samþykkisitt.
sitt.Samanburður
Samanburðurvið
viðlandamerkjabréf
landamerkjabréfþeirra,
þeirra,séu
séuþau
þaufyrir
fyrirhendi,
hendi,
ætti
ættiþóþóaðaðgeta
getaleitt
leittí íljós
ljóshvort
hvortþar
þarvar
varum
um ágreining
ágreiningaðaðræða.
ræða.ÞáÞágat
gatverið
verið
vandkvæðum
vandkvæðumbundið
bundiðaðaðafla
aflatilskilinna
tilskilinnaáritana
áritanaefefmenn
mennáttu
áttumörk
mörktiltilóbyggða.
óbyggða.EignarEignarhald
haldá áslíku
slíkusvæði
svæðieða
eðafyrirsvar
fyrirsvarvegna
vegnaþess
þessvar
vare.t.v.
e.t.v.óljóst
óljósteða
eðaekki
ekkiá áneins
neinsmanns
manns
hendi.
hendi.Væri
Værium
umafrétt
afréttaðaðræða
ræðaverður
verðuraðaðtelja
teljahreppsnefnd
hreppsnefndí ífyrirsvari,
fyrirsvari,enensamkvæmt
samkvæmt
17.
17.gr.
gr.tilskipunar
tilskipunarum
umsveitastjórn
sveitastjórná áÍslandi
Íslandifrá
frá4.4.maí
maí1872
1872skyldi
skyldihreppsnefnd
hreppsnefndsjá
sjáum
um
„notkun
„notkunafrjetta,
afrjetta,fjallskil,
fjallskil,fjárheimtur
fjárheimturogográðstafanir
ráðstafanirtiltilaðaðeyða
eyðarefum,...“
refum,...“Þess
Þesseru
eru
enda
enda ýmis
ýmis dæmi
dæmi í í kjölfar
kjölfar landamerkjalaganna
landamerkjalaganna aðað fyrirsvarsmenn
fyrirsvarsmenn hreppa
hreppa áriti
áriti
landamerkjabréf
landamerkjabréfjarða
jarðasem
semliggja
liggjaaðaðafrétti
afréttiogogaðaðgerð
gerðséu
séusérstök
sérstöklandamerkjabréf
landamerkjabréf
fyrir
fyrirafrétti.
afrétti.
Auk
Aukþess
þessaðaðuppfylla
uppfyllaformskilyrði
formskilyrðiþarf
þarfviðkomandi
viðkomandibréf
bréfaðaðvera
veralögmætt
lögmættaðað
efni
efnitil.
til.Þannig
Þannigererljóst
ljóstaðaðmeð
meðgerð
gerðlandamerkjabréfs
landamerkjabréfsmáttu
máttumenn
mennekki
ekkieinhliða
einhliðaauka
auka
við
viðland
landsitt
sitt eða
eðaannan
annanrétt
rétt umfram
umfram það
þaðsem
sem verið
veriðhafði.
hafði.Því
Því dregur
dregurúrúr gildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsefefeldri
eldriheimildir
heimildirmæla
mælaþví
þvíí ímót.
mót.ÁÁsama
samahátt
hátteykur
eykurþað
þaðgildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsefefþví
þvímá
máfinna
finnastuðning
stuðningí eldri
í eldriheimildum.
heimildum.
Samkvæmt
Samkvæmtákvæðum
ákvæðumlandamerkjalaga
landamerkjalaga1882
1882ogog1919
1919skyldi
skyldisýslumaður
sýslumaðurhafa
hafa
eftirlit
eftirlitmeð
meðþví
þvíaðaðmenn
mennuppfylltu
uppfylltuskyldu
skyldusínar
sínartiltilskrásetningar
skrásetningarmerkja.
merkja.Hafi
Hafibréf
bréf
verið
veriðþinglesið,
þinglesið,fært
færtí ílandamerkjabók
landamerkjabókogogá áþví
þvíbyggt
byggtsíðan
síðanum
ummerki
merkitiltekinnar
tiltekinnar
jarðar,
jarðar,ánánathugasemda
athugasemdayfirvalda
yfirvaldaeða
eðaágreinings
ágreiningsvið
viðnágranna
nágrannaeða
eðasveitarfélag,
sveitarfélag,virðist
virðist
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Sbr.
Sbr.Alþingistíðindi
Alþingistíðindi1919,
1919,AAI, I,s.s.174.
174.
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253
237
253
það
þaðbenda
bendatiltilþess
þessaðaðlýsing
lýsingmerkja
merkjahafi
hafiverið
veriðí ísamræmi
samræmivið
viðþað
þaðsem
semalmennt
almenntvar
var
talið
taliðgilda.
gilda.Í Íþessu
þessusambandi
sambandiber
berþess
þessaðaðgeta
getaaðaðkönnun
könnunóbyggðanefndar
óbyggðanefndará ádómum
dómum
Landsyfirréttar
Landsyfirréttará átímabilinu
tímabilinu1886-1920
1886-1920bendir
bendirekki
ekkitiltilþess
þessaðaðí íkjölfarið
kjölfariðá ásetningu
setningu
landamerkjalaganna
landamerkjalagannahafi
hafikomið
komiðupp
uppumtalsverður
umtalsverðurágreiningur
ágreiningurmilli
millisveitarfélaga
sveitarfélagaogog
eigenda
eigendaefstu
efstujarða
jarðaum
ummörk
mörkjarða
jarðaogogafrétta.
afrétta.Jafnframt
Jafnframtererljóst
ljóstaðaðþinglýstir
þinglýstireigendur
eigendur
hafa
hafaum
umlanga
langahríð
hríðhaft
haftréttmætar
réttmætarástæður
ástæðurtiltilaðaðvænta
væntaþess
þessaðaðmerkjum
merkjumséséþar
þarrétt
rétt
lýst.
lýst.
Ljóst
Ljóst virðist
virðist afaf úrlausnum
úrlausnum dómstóla
dómstóla í í einkamálum
einkamálum aðað við
við mat
mat á á gildi
gildi
landamerkjabréfs
landamerkjabréfsskiptir
skiptirmáli
málihvort
hvortum
umereraðaðræða
ræðajörð
jörðeða
eðaannað
annaðlandsvæði.
landsvæði.Þegar
Þegar
um
umhefur
hefurverið
veriðaðaðræða
ræðasvæði
svæðisem
semáður
áðurhöfðu
höfðulegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkjajarða
jarðaenenverið
verið
keypt
keyptafafhreppsfélögum
hreppsfélögumogoglögð
lögðtiltilafrétta
afréttahefur
hefurlandamerkjabréf
landamerkjabréfverið
veriðtalið
taliðákvarða
ákvarða
202
202
mörk
mörkeignarlands,
eignarlands,sbr.
sbr.HH1971
19711137
1137(Reyðarvatn)
(Reyðarvatn)ogogHH1975
19755555(Arnarvatnsheiði).
(Arnarvatnsheiði).
Hafi
Hafisvæði
svæðihins
hinsvegar
vegarekki
ekkilegið
legiðinnan
innanlandamerkja
landamerkjajarðar
jarðarhefur
hefurlandamerkjalandamerkjabréf
bréfhaft
haftaðra
aðraþýðingu.
þýðingu.Litið
Litiðhefur
hefurverið
veriðtiltilmargra
margraatriða,
atriða,svo
svosem
semLandnámu,
Landnámu,
staðhátta,
staðhátta,gróðurfars
gróðurfarsogognýtingar,
nýtingar,ogogkomist
komistaðaðþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarréttur
væri
væriekki
ekkifyrir
fyrirhendi.
hendi.Tilvist
Tilvistlandamerkjabréfs
landamerkjabréfshefur
hefurekki
ekkibreytt
breyttþeirri
þeirriniðurstöðu
niðurstöðuenen
bréfið
bréfiðtalið
taliðákvarða
ákvarðamörk
mörkafréttareignar,
afréttareignar,sbr.
sbr.HH1955
1955108
108(Landmannaafréttardómur
(Landmannaafréttardómur
fyrri),
fyrri),HH1997
19971162
1162(Auðkúluheiði)
(Auðkúluheiði)ogogHH1997
19971183
1183(Eyvindarstaðaheiði).
(Eyvindarstaðaheiði).
Hæstiréttur
Hæstirétturhefur
hefurhins
hinsvegar
vegarí íþremur
þremurrefsimálum
refsimálumsýknað
sýknaðmenn
mennafafákæru
ákæruum
um
ólöglegar
ólöglegarfuglaveiðar
fuglaveiðará áeignarlandi,
eignarlandi,þrátt
þráttfyrir
fyriraðaðveiðarnar
veiðarnarfæru
færuörugglega
örugglegafram
framinnan
innan
landamerkja
landamerkjajarðar
jarðarsamkvæmt
samkvæmtlandamerkjabréfi,
landamerkjabréfi,sbr.
sbr.HH1999
19992006
2006(Sandfellshagi),
(Sandfellshagi),HH
203
203
öllumtilvikum
tilvikumvar
var
1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur),
(Neðri-Hundadalur),ogogHH1994
19942227
2227(Geitland).
(Geitland). Í Íöllum
um
umaðaðræða
ræðajarðir
jarðirmeð
meðmörk
mörktiltilóbyggða.
óbyggða.Taldi
TaldiHæstiréttur
Hæstirétturaðaðvafi
vafiléki
lékiá áum
umbeinan
beinan
eignarrétt
eignarréttyfir
yfirviðkomandi
viðkomandilandsvæði.
landsvæði.Í Ítveimur
tveimurþessara
þessaramála
málavar
varum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðað
eldri
eldriheimildir
heimildirenenlandamerkjabréf
landamerkjabréfjarðarinnar
jarðarinnarvoru
voruekki
ekkifyrir
fyrirhendi,
hendi,sbr.
sbr.HH1999
19992006
2006
(Sandfellshagi)
(Sandfellshagi)ogogHH1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur).
(Neðri-Hundadalur).Staðhættir,
Staðhættir,gróðurfar
gróðurfarogognýting
nýting
þóttu
þóttuhins
hinsvegar
vegarekki
ekkibenda
bendatiltilaðaðstofnast
stofnasthefði
hefðitiltilbeins
beinseignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæðinu.
landsvæðinu.
Sömu
Sömusjónarmið
sjónarmiðvoru
voruuppi
uppií íHH1999
1999111
111(Gilsá),
(Gilsá),auk
aukþess
þesssem
semvafi
vafivar
varum
umhvar
hvar
ákærði
ákærðivar
varvið
viðveiðarnar
veiðarnarogoghvar
hvarhann
hannnáði
náðibráð
bráðsinni.
sinni.Í ÍHH1994
19942227
2227(Geitland)
(Geitland)var
var
hins
hinsvegar
vegarum
umþað
þaðaðaðræða
ræðaaðaðeldri
eldriheimildir
heimildirvoru
vorutaldar
taldarvalda
valdavafa
vafaum
umhvort
hvortlandið
landið
væri
værieignarland.
eignarland.Niðurstöður
NiðurstöðurHæstaréttar
Hæstaréttarí íþessum
þessummálum
málumber
beraðaðskoða
skoðaí íljósi
ljósiþeirrar
þeirrar
meginreglu
meginreglurefsiréttar
refsiréttaraðaðvafa
vafaberi
beriaðaðmeta
metaákærða
ákærðaí hag.
í hag.Tekið
Tekiðerersérstaklega
sérstaklegafram
framí H
íH
1997
19972420
2420(Neðri-Hundadalur)
(Neðri-Hundadalur)ogogHH1999
1999111
111(Gilsá)
(Gilsá)aðaðvafi
vafiséséum
umaðaðstofnast
stofnasthafi
hafi
aðaðlögum
lögumtiltilbeins
beinseignarréttar
eignarréttar„þrátt
„þráttfyrir“
fyrir“umrætt
umrættlandamerkjabréf.
landamerkjabréf.
Í Ímálum
málumþessum
þessumvar
vartiltilúrlausnar
úrlausnarhvort
hvortbrotið
brotiðhefði
hefðiverið
veriðgegn
gegneinkarétti
einkaréttilandlandeiganda
eigandatiltilfuglaveiða
fuglaveiðaogogvafi
vafium
umbeinan
beinaneignarrétt
eignarréttnægði
nægðitiltilsýknu.
sýknu.Með
Meðhliðsjón
hliðsjónafaf
því
þvíaðaðdómstólar
dómstólarhafa
hafaekki
ekkitekið
tekiðóyggjandi
óyggjandiafstöðu
afstöðutiltilþess
þessaðaðeinkarétti
einkaréttihvernig
hvernigjarðir
jarðir

202202

Ennfremur
Ennfremurtiltilathugunar
athugunarí þessu
í þessusambandi
sambandiererHH1997
19972792.
2792.
Þess
Þessber
berþóþóaðaðgeta
getaaðaðGeitland
Geitlandhefur
hefurekki
ekkiverið
veriðnýtt
nýttsem
semjörð
jörðum
umlangan
langanaldur.
aldur.
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skuli
skuli afmarkaðar
afmarkaðar gagnvart
gagnvart öðrum
öðrum landsvæðum,
landsvæðum, fyrst
fyrst ogog fremst
fremst óbyggðum,
óbyggðum, erer
skiljanlegt
skiljanlegtaðaðí írefsimálum
refsimálumhafi
hafiverið
veriðtalinn
talinnvafi
vafiá áferðum.
ferðum.Það
Þaðererhins
hinsvegar
vegarverkefni
verkefni
óbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðúrskurða
úrskurðaaðaðeinkarétti
einkaréttium
umslík
slíkmörk
mörkþar
þarsem
semvafi
vafiererá áferðum.
ferðum.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurþví
þvíaðaðalmennar
almennareða
eðabindandi
bindandiályktanir
ályktanirum
umeignarréttarlega
eignarréttarlega
þýðingu
þýðingulandamerkjabréfa
landamerkjabréfaverði
verðiekki
ekkidregnar
dregnarafafumræddum
umræddumfjórum
fjórumrefsidómum.
refsidómum.
5.6.
5.6. AfsalsAfsals-ogogveðmálabækur
veðmálabækur
Samkvæmt
SamkvæmtGrágás
Grágásþurfti
þurftiekki
ekkiaðaðlýsa
lýsalandakaupum
landakaupumá áþingi
þingienenýmsum
ýmsumkvöðum
kvöðum(lög(lög204
204
málum),
málum),svo
svosem
semforkaupsrétti
forkaupsréttiogogveði,
veði,skyldi
skyldilýsa
lýsaaðaðLögbergi.
Lögbergi.
Samkvæmt
Samkvæmt11.
11.ogog
12.
12.kapítula
kapítulakaupabálks
kaupabálksJónsbókar
Jónsbókarvar
varskylt
skyltaðaðgera
gerakaupbréf
kaupbréfþegar
þegarmenn
mennkeyptu
keyptu
jarðir.
jarðir.Ekki
Ekkiþurfti
þurftiaðaðlýsa
lýsagerningunum
gerningunumenenáfram
áframskyldi
skyldilesa
lesalögmála
lögmálaá áAlþingi,
Alþingi,sbr.
sbr.
205
205
8.-9.
8.-9.kapítula
kapítulalandsbrigðaþáttar
landsbrigðaþáttarí Jónsbók.
í Jónsbók.
Í Í28.
28.gr.
gr.3.3.kapítula
kapítula5.5.bókar
bókarDönsku
Dönskulaga,
laga,um
umkaup
kaupogogsölu
söluogogmakaskipti,
makaskipti,
sagði
sagðim.a.
m.a.aðaðafsöl
afsölá áhúsum
húsumogogjörðum
jörðumskyldu
skyldufram
framfara
faraá áþingi
þingiþar
þarsem
semjörðin
jörðinværi
væri
ogogskyldi
skyldilesa
lesaogogárita
áritaöll
öllafsalsbréf
afsalsbréfá áfyrsta
fyrstaeða
eðaöðru
öðruþingi.
þingi.Réttarfarsákvæði
RéttarfarsákvæðiNorsku
Norsku
laga
lagaKristjáns
KristjánsV.V.voru
vorulögleidd
lögleiddhér
hérmeð
meðopnu
opnubréfi
bréfi2.2.maí
maí1732.
1732.Í Í1.1.bók,
bók,10.
10.gr.
gr.3.3.
kafla,
kafla,voru
voruákvæði
ákvæðium
umstörf
störfmanntalsþinga
manntalsþingaenená áþeim
þeimskyldu
skyldufara
farafram
framþinglýsingar.
þinglýsingar.
Landsmenn
Landsmennhirtu
hirtuekki
ekkinægilega
nægilegaum
umskyldu
skylduþessa
þessaogogvar
varhún
húnáréttuð
áréttuðmeð
meðúrskurðum
úrskurðum
kansellísins
kansellísins3.3.nóvember
nóvember1766
1766ogog22.
22.apríl
apríl1790.
1790.Var
Varstiftamtmanni
stiftamtmannifalið
faliðaðaðáminna
áminna
menn
mennum
umaðaðláta
látalesa,
lesa,áskrifa
áskrifaogogbóka
bókaöll
ölleignarskjöl
eignarskjölogogveðbréf
veðbréfenenvið
viðþað
þaðvar
varmiðað
miðað
aðaðþinglýsingar
þinglýsingarfæru
færufram
framvið
viðlögþingsrétt.
lögþingsrétt.Áminning
Áminningþessi
þessikom
komfram
frammeð
meðauglýsingu
auglýsingu
í í lögþingsbókinni
lögþingsbókinni 1793.
1793. Ekki
Ekki voru
voru nánari
nánari reglur
reglur um
um hvernig
hvernig skyldi
skyldi standa
standa aðað
þinglýsingu
þinglýsingujarðakaupa-,
jarðakaupa-,gjafagjafa-ogogveðbréfa
veðbréfaogogvar
varum
umþað
þaðmikil
mikilóvissa
óvissahvar
hvarskyldi
skyldi
þinglýsa
þinglýsaheimildarbréfum.
heimildarbréfum.Með
Meðtilskipun
tilskipunfrá
frá24.
24.apríl
apríl1833,
1833,um
umafsalsbréf
afsalsbréfogogpantpantsetníngar
setníngará áÍslandi,
Íslandi,voru
vorusettar
settarítarlegri
ítarlegrireglur
reglurum
umþetta
þettaefni.
efni.Var
Varþar
þarkveðið
kveðiðsvo
svoá áaðað
efni
efniheimildarbréfs
heimildarbréfsum
umfasteign
fasteignskyldi
skyldilesast
lesastá áþví
þvíþingi
þingisem
semeigindómurinn
eigindómurinnheyrði
heyrðitil.
til.
Eftir
Eftirgildistöku
gildistökulaga
laganr.
nr.30/1928,
30/1928,um
umþinglýsing
þinglýsingskjala
skjalaogogaflýsing,
aflýsing,fóru
fóruþinglýsingar
þinglýsingar
fram
framá ámanntalsþingi,
manntalsþingi,enení íReykjavík
Reykjavíkbæjarþingi.
bæjarþingi.Hætt
Hættvar
varlestri
lestrisérhvers
sérhversskjals
skjalsenen
þess
þessí ístað
staðvoru
voruákvæði
ákvæðium
umlestur
lesturskrár
skráryfir
yfirskjöl
skjölsem
semborist
boristhöfðu
höfðutiltilþinglýsingar.
þinglýsingar.
Lög
Lögþessi
þessitóku
tókunær
næreingöngu
eingöngutiltilframkvæmdar
framkvæmdarþinglýsinga
þinglýsingaenensnertu
snertuekki
ekkiefnisatriði
efnisatriði
nema
nemaí ílitlum
litlummæli.
mæli.Þau
Þaulög
löggiltu
giltufram
framaðaðsetningu
setningunúgildandi
núgildandiþinglýsingalaga
þinglýsingalaganr.
nr.
39/1978.
39/1978.
Þinglýsingareglur
Þinglýsingareglurfjölluðu
fjölluðufyrir
fyrirgildistöku
gildistökunúgildandi
núgildandiþinglýsingalaga
þinglýsingalagaekki
ekkium
um
þýðingu
þýðinguþinglýsingar.
þinglýsingar.Engu
Enguaðaðsíður
síðurvar
varlitið
litiðsvo
svoá áaðaðregistur
registursamkvæmt
samkvæmttiltilskipuninni
skipuninnifrá
frá1833
1833ættu
ættuaðaðveita
veitahverjum
hverjumsem
semhafa
hafavildi
vildi„áreiðanlega
„áreiðanlegaskírslu
skírsluum
um
heimild
heimildaðaðfasteignum,
fasteignum,ískyldur
ískyldurþær
þær(ítök,
(ítök,veðsetníngar
veðsetníngaro.s.frv.)
o.s.frv.)ererþeim
þeimfylgja,
fylgja,ogog

204204

Grágás
Grágás1992,
1992,s.s.300
300(14.
(14.k.k.lbþ.).
lbþ.).
Jónsbók
Jónsbók1904,
1904,s.s.127-128
127-128(8.-9.
(8.-9.k.k.lbb.),
lbb.),221-222
221-222(11.-12.
(11.-12.k.k.kb.).
kb.).
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255
255
239
255
206
206
hvört
hvörtnokkuð
nokkuðþað
þaðséséá áþíngi
þíngibirt
birtsem
semverið
veriðgeti
getiumráðum
umráðumeigandans
eigandanstiltiltálmunar
tálmunar...“
...“
ÞáÞávar
vartalið
taliðaðaðí ígildistíð
gildistíðlaga
laganr.
nr.30/1928
30/1928mætti
mættibinda
bindanokkurt
nokkurttraust
traustvið
viðþær
þær
upplýsingar
upplýsingar sem
sem fáfá mátti
mátti í í afsalsafsals- ogog veðmálabókum
veðmálabókum ásamt
ásamt tilheyrandi
tilheyrandi skrám
skrám
207
207
Nær
Nærengin
enginákvæði
ákvæðifjölluðu
fjölluðuþóþóum
umréttaráhrif
réttaráhrifþinglýsingar
þinglýsingarogogvar
varþað
þaðm.a.
m.a.
þeirra.
þeirra.
yfirlýst
yfirlýsthlutverk
hlutverkmeð
meðfrumvarpi
frumvarpiþví,
því,sem
semvarð
varðaðaðþinglýsingalögum
þinglýsingalögumnr.
nr.39/1978,
39/1978,aðað
208
208
bæta
bætaúrúrbrýnni
brýnniþörf
þörfaðaðþví
þvíleyti.
leyti.
Eins
Einsogogáður
áðursegir
segirvirðist
virðisthafa
hafaverið
veriðbrotalöm
brotalömí íframkvæmd
framkvæmdþinglýsinga
þinglýsingafram
fram
undir
undirlok
lok18.
18.aldar
aldarogogaðaðþáþáhafi
hafiverið
veriðum
umþað
þaðóvissa
óvissahvort
hvortlesa
lesaætti
ættiheimildarbréf
heimildarbréfaðað
fasteignum
fasteignum á á manntalsþingum
manntalsþingum eða
eða lögþingsréttinum
lögþingsréttinum (á(á Alþingi,
Alþingi, síðar
síðar LandsLandsyfirréttinum).
yfirréttinum).Eftir
Eftirgildistöku
gildistökutilskipunarinnar
tilskipunarinnarfrá
frá1833
1833voru
voruskjöl
skjöleinungis
einungislesin
lesinvið
við
undirrétt
undirrétt(manntalsþing)
(manntalsþing)ogoghefur
hefurþáþáverið
veriðmiðað
miðaðvið
viðaðaðþað
þaðteldist
teldisttiltildómstarfa.
dómstarfa.
Sama
Sama gegndi
gegndi um
um þinglýsingar
þinglýsingar í í gildistíð
gildistíðlaga
laga nr.
nr.30/1928
30/1928ogogsíðan
síðan núgildandi
núgildandi
þinglýsingalaga
þinglýsingalaganr.
nr.39/1978
39/1978þangað
þangaðtiltillög
lögnr.
nr.92/1989,
92/1989,um
umaðskilnað
aðskilnaðdómsvalds
dómsvaldsogog
umboðsvalds
umboðsvaldsí íhéraði,
héraði,öðluðust
öðluðustgildi
gildi1.1.júlí
júlí1992.
1992.ÞáÞávar
varkveðið
kveðiðsvo
svoá áaðaðstörf
störfvið
við
þinglýsingar
þinglýsingarteldust
teldusttiltilstjórnsýslu.
stjórnsýslu.Enda
Endaþótt
þóttþinglýsing
þinglýsingteldist
teldisttiltildómstarfa
dómstarfatiltilársins
ársins
1992,
1992,var
varviðurkennt
viðurkenntaðaðþau
þauværu
værufrábrugðin
frábrugðinvenjulegum
venjulegumdómstörfum
dómstörfumþar
þarsem
semum
um
209
209
Það
væri
væriaðaðræða
ræðaskráningu
skráninguí íbækur,
bækur,samningu
samninguá áskrám
skrámogogframlagningu
framlagninguþeirra.
þeirra. Það
girti
girtiekki
ekkifyrir
fyrirdómsmeðferð
dómsmeðferðágreinings
ágreiningsum
umefnisatriði
efnisatriðiskjala,
skjala,þótt
þóttþeim
þeimhefði
hefðiáður
áður
verið
veriðþinglýst
þinglýstogoghafði
hafðiþinglýsingin
þinglýsinginþannig
þannigekki
ekkigildi
gildisem
semdómur
dómurum
umþað
þaðsem
semí í
skjalinu
skjalinufjallaði.
fjallaði.Einskorðaðist
Einskorðaðiststarf
starfvið
viðþinglýsingu
þinglýsinguvið
viðformkönnun
formkönnunskjala.
skjala.
Lestur
Lesturskjala
skjalaá áþingi
þingiogogskrásetning
skrásetningskjala
skjalaí registur
í registurogogsíðar
síðarþinglýsingabækur
þinglýsingabækur
hefur
hefurverið
veriðgerð
gerðí íþeim
þeimtilgangi
tilgangiaðaðskrá
skráréttindi
réttindimanna
mannayfir
yfirviðkomandi
viðkomandieign.
eign.Skrár
Skrár
þessar
þessarhafa
hafaþví
þvíverið
veriðréttindaskrár
réttindaskrárenenþeim
þeimhefur
hefuraldrei
aldreiverið
veriðætlað
ætlaðþað
þaðhlutverk
hlutverkaðað
210
210
Vissum
Vissumskjölum
skjölumhefur
hefurþóþóverið
verið
lýsa
lýsaeiginleikum
eiginleikumeignar
eignareða
eðaástandi
ástandiá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.
ætlað
ætlaðsérstakt
sérstakthlutverk,
hlutverk,svo
svosem
semjarðabréfum
jarðabréfumogoglandamerkjabréfum,
landamerkjabréfum,enenum
umþau
þauhefur
hefur
áður
áðurverið
veriðrætt.
rætt.Þinglýsing
Þinglýsingslíkra
slíkraskjala
skjalahefur
hefurþáþáhaft
haftsvipað
svipaðgildi
gildiogogyfirlýsing
yfirlýsing
gagnvart
gagnvartaðliggjandi
aðliggjandijörðum
jörðumeða
eðasvæðum,
svæðum,í íþví
þvískyni
skyniaðaðdraga
dragafram
framhugsanlegan
hugsanlegan
ágreining
ágreiningum
umlandamerki,
landamerki,enení íþinglýsingunni
þinglýsingunnifólst
fólstekki
ekkistaðfesting
staðfestingá áefni
efniskjalanna
skjalanna
um
umstærð,
stærð,legu
legueða
eðaannan
annaneiginleika
eiginleikajarðanna.
jarðanna.

5.7.
5.7. Aðrar
Aðrarheimildir
heimildir
Upplýsingar
Upplýsingarum
umeignarréttindi
eignarréttindigetur
getureinnig
einnigverið
veriðaðaðfinna
finnaí íýmsum
ýmsumöðrum
öðrumheimildum
heimildum
enenþeim
þeimsem
semaðaðframan
framangreinir.
greinir.Má
Máþar
þarfyrst
fyrstnefna
nefnaeldri
eldridóma.
dóma.Í Íþví
þvísambandi
sambandiber
beraðað
líta
lítatiltilþess
þessaðaðvafi
vafigetur
geturleikið
leikiðá áþví
þvíhvort
hvortum
umfrumrit
frumritséséaðaðræða,
ræða,seinni
seinnitíma
tímauppskrift
uppskrift

206206

Jón
JónJohnsen,
Johnsen,1840:
1840:Hugvekja
Hugvekjaum
umþinglýsingar,
þinglýsingar,jarðakaup,
jarðakaup,veðsetningar
veðsetningarogogpeníngabrúkun
peníngabrúkuná á
Íslandi.
Íslandi.Kaupmannahöfn.
Kaupmannahöfn.S.S.57.
57.
207207
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson,
Örlygsson,1993:
1993:Þinglýsingar.
Þinglýsingar.Mistök
Mistökí þinglýsingum.
í þinglýsingum.Réttarreglur.
Réttarreglur.Reykjavík.
Reykjavík.S.S.29.
29.
208208
Alþingistíðindi
AlþingistíðindiAA1977-1978,
1977-1978,s.s.1382.
1382.
209209
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson
Örlygsson1993,
1993,s.s.46.
46.
210210
Þorgeir
ÞorgeirÖrlygsson
Örlygsson1993,
1993,s.s.19.
19.
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eða
eðajafnvel
jafnvelfölsun.
fölsun.Auk
Aukþess
þesskann
kannaðaðvera
veravafi
vafium
umupprunalegt
upprunalegtgildi
gildidómsins
dómsinsskv.
skv.þáþágildandi
gildandilögum.
lögum.ÞáÞáererviðfangsefnið
viðfangsefniðoft
oftgreiðsla
greiðslaafréttartolla,
afréttartolla,skylda
skyldatiltilupprekstrar
upprekstrar
o.þ.h.
o.þ.h.Af
Afúrlausnum
úrlausnumverður
verðursjaldan
sjaldanráðið
ráðiðhvort
hvorttiltilgrundvallar
grundvallarererlagður
lagðurbeinn
beinneða
eða
óbeinn
óbeinneignarréttur
eignarrétturaðaðviðkomandi
viðkomandilandsvæði,
landsvæði,enda
endaekki
ekkiljóst
ljóstí íhvaða
hvaðamæli
mælihugtök
hugtök
eignarréttar
eignarréttarvoru
vorunotuð
notuðí ísambærilegri
sambærilegrimerkingu
merkinguogogí ídag.
dag.Almennt
Almenntgildi
gildieldri
eldridóma
dóma
verður
verðurþví
þvíaðaðteljast
teljasttakmarkað
takmarkaðeneneinstakir
einstakirdómar
dómarhljóta
hljótaaðaðkoma
komatiltilathugunar
athugunará áþeim
þeim
svæðum
svæðum sem
sem þeir
þeir fjalla
fjalla um.
um. Hlýtur
Hlýtur aldur
aldur dóms
dóms aðað skipta
skipta nokkru
nokkru máli
máli ogog
óhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtannað
annaðenenaðaðgildir
gildirdómar
dómarsem
semgengið
gengiðhafa
hafaí ígildistíð
gildistíðsamtíma
samtímaréttarréttarskipunar
skipunarokkar
okkarverði
verðieftir
eftirþví
þvísem
semvið
viðá álagðir
lagðirtiltilgrundvallar
grundvallarefnislegri
efnislegriniðurstöðu
niðurstöðuum
um
einstök
einstökálitaefni.
álitaefni.
Heimildir
Heimildirum
umstjórnsýslu
stjórnsýsluveraldlegra
veraldlegrayfirvalda
yfirvaldaereraðaðfinna
finnaí íbréfabréfa-ogoggerðagerðabókum
bókumsýslumanna
sýslumannaogoghreppstjóra
hreppstjóraogogenn
ennfremur
fremurí ískjalasöfnum
skjalasöfnumæðstu
æðstuembættisembættismanna
mannaþjóðarinnar.
þjóðarinnar.Um
Umhendur
hendurþeirra
þeirrafóru
fórum.a.
m.a.flest
flesterindi
erindisem
semsnertu
snertusölu
sölukirkjukirkjueigna.
eigna.
Heimildir
Heimildirum
umeignaumsýslu
eignaumsýslukirkjunnar
kirkjunnareru
eruumtalsverðar.
umtalsverðar.Áður
Áðurvar
vargerð
gerðgrein
grein
fyrir
fyrirmáldögum
máldögumogogvísitasíum
vísitasíumenenfleiri
fleirimá
mánefna.
nefna.Bréfabækur
Bréfabækurbiskupa
biskupaeru
erueinhliða
einhliða
heimildir
heimildirenenstyðjast
styðjastþóþóoft
oftvið
viðeldri
eldrigögn
gögnaðaðþví
þvíleyti
leytisem
semlýst
lýsterereignum
eignumogogítökum
ítökum
kirkna.
kirkna.ÞáÞávoru
voruvið
viðflestar
flestarkirkjur
kirkjursérstakar
sérstakarbækur
bækursem
semnefndust
nefndustkirkjustóll.
kirkjustóll.Í Íþær
þærvoru
voru
skráðar
skráðareignir
eignirkirknanna
kirknannaogogannað
annaðefni
efnieftir
eftirskoðunargerð
skoðunargerðbiskups
biskupseða
eðaprófasts.
prófasts.
Skjalaflokkurinn
Skjalaflokkurinnklausturumboð
klausturumboðveitir
veitireinnig
einnigmikilsverðar
mikilsverðarupplýsingar
upplýsingarum
umeignir
eignir
þeirra
þeirrajarða
jarðasem
semá ámiðöldum
miðöldumheyrðu
heyrðuundir
undirklaustrin
klaustrinenenkonungur
konungurlagði
lagðihald
haldá áeftir
eftir
siðbreytingu.
siðbreytingu.
Hér
Hérhefur
hefurverið
veriðfjallað
fjallaðum
umþær
þærheimildir
heimildirsem
semóbyggðanefnd
óbyggðanefndtelur
teluralmennt
almennt
ástæðu
ástæðutiltilaðaðkanna
kannaí íhverju
hverjumáli.
máli.Auk
Aukþeirra
þeirragetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
veriðsérstök
sérstökástæða
ástæða
tiltilaðaðkanna
kannaönnur
önnurprentuð
prentuðeða
eðaóprentuð
óprentuðfrumgögn.
frumgögn.Jafnframt
Jafnframtgeta
getaeftirheimildir
eftirheimildirá á
borð
borðvið
viðalmenn
almennuppsláttarrit
uppsláttarritogogítarefni
ítarefnium
umsvæðið,
svæðið,svo
svosem
sembyggðarbyggðar-ogoghéraðshéraðslýsingar,
lýsingar, t.d.
t.d. sýslusýslu- ogog sóknarlýsingar
sóknarlýsingar frá
frá 19.
19. öld
öld ogog landfræðisaga
landfræðisaga Þorvaldar
Þorvaldar
Thoroddsens,
Thoroddsens,árbækur,
árbækur,o.s.frv.
o.s.frv.haft
haftnokkra
nokkraþýðingu.
þýðingu.Loks
Loksgeta
getafornleifarannsóknir
fornleifarannsóknir
varpað
varpaðljósi
ljósiá ábúsetusögu
búsetusöguviðkomandi
viðkomandisvæðis.
svæðis.
Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólamá
máráða
ráðaaðaðheimildir
heimildirafafþví
þvítagi
tagisem
semhér
hérhefur
hefurverið
verið
gefið
gefiðágrip
ágripaf,af,geti
getiásamt
ásamtöðru
öðruhaft
haftnokkra
nokkraþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átilvist
tilvisteignarréttinda.
eignarréttinda.
6.6. NIÐURSTAÐA
NIÐURSTAÐA
Af
Afúrlausnum
úrlausnumdómstóla
dómstólafyrir
fyrirgildistöku
gildistökuþjóðlendulaga
þjóðlendulaga1998
1998var
varljóst
ljóstaðaðtiltekin
tiltekinlandlandsvæði
svæðiá áhálendi
hálendiÍslands
Íslandsværu
væruekki
ekkií íeigu
eigusveitarfélaga
sveitarfélagaeða
eðaríkis.
ríkis.Jafnframt
Jafnframtmátti
máttiætla
ætla
aðaðsvipað
svipaðætti
ættivið
viðum
umfleiri
fleirilandsvæði
landsvæðienenþau
þausem
semkomið
komiðhöfðu
höfðutiltilumfjöllunar
umfjöllunar
dómstóla.
dómstóla.Réttarstaða
Réttarstaðaþessara
þessaralandsvæða
landsvæðavar
varþví
þvíaðaðmiklu
mikluleyti
leytióljós.
óljós.Þörfin
Þörfiná áskýrum
skýrum
reglum
reglumum
umeignarráð
eignarráðogogforræði
forræðijókst
jóksthins
hinsvegar
vegarmeð
meðaukinni
aukinniogogfjölbreyttari
fjölbreyttarinýtingu.
nýtingu.
Þjóðlendulögin
Þjóðlendulöginvoru
vorusett
setttiltilaðaðleysa
leysaúrúrþessum
þessumvanda.
vanda.Með
Meðþeim
þeimereríslenska
íslenska
ríkið
ríkiðlýst
lýsteigandi
eigandislíkra
slíkrasvæða,
svæða,þau
þaukölluð
kölluðþjóðlendur
þjóðlendurogogóbyggðanefnd
óbyggðanefndfalið
faliðaðaðgreina
greina
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á ámilli
milliþeirra
þeirraogogeignarlanda.
eignarlanda.Jafnframt
Jafnframterergert
gertráð
ráðfyrir
fyriraðaðinnan
innanþjóðlendu
þjóðlendugeti
geti
einstaklingar
einstaklingareða
eðalögaðilar
lögaðilaráttátttakmörkuð
takmörkuðeignarréttindi
eignarréttindiogogóbyggðanefnd
óbyggðanefndfalið
faliðaðað
úrskurða
úrskurðaum
umþau.
þau.
Hlutverk
Hlutverkóbyggðanefndar
óbyggðanefndarererskilgreint
skilgreintí 7.
í 7.gr.
gr.laga
lagaum
umþjóðlendur
þjóðlendurogogákvörðun
ákvörðun
marka
markaeignarlanda,
eignarlanda,þjóðlendna
þjóðlendnaogogafrétta,
afrétta,nr.
nr.58/1998.
58/1998.Samkvæmt
Samkvæmtþví
þvískal
skalóbyggðaóbyggðanefnd:
nefnd:
a.a.Kanna
Kannaogogskera
skeraúrúrum
umhvaða
hvaðaland
landtelst
telsttiltilþjóðlendna
þjóðlendnaogoghver
hverséu
séumörk
mörk
þeirra
þeirraogogeignarlanda.
eignarlanda.
b.b.Skera
Skeraúrúrum
ummörk
mörkþess
þesshluta
hlutaþjóðlendu
þjóðlendusem
semnýttur
nýtturerersem
semafréttur.
afréttur.
c.c.Úrskurða
Úrskurðaum
umeignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendna.
þjóðlendna.

Verkefni
Verkefnióbyggðanefndar
óbyggðanefndarererþannig
þanniglögbundið
lögbundiðogogfelst
felstí íaðaðupplýsa
upplýsaum
ummörk
mörk
eignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna
þjóðlendnaogogskilgreina
skilgreinaóbein
óbeineignarréttindi
eignarréttindiinnan
innanþjóðlendu.
þjóðlendu.Við
Við
úrlausn
úrlausnverkefnis
verkefnissíns
sínshlýtur
hlýturóbyggðanefnd
óbyggðanefndaðaðbyggja
byggjaannars
annarsvegar
vegará áheimildum
heimildumum
um
eignarréttindi
eignarréttindiogoghins
hinsvegar
vegaralmennum
almennumsönnunarreglum.
sönnunarreglum.Það
Þaðererekki
ekkiá ávaldsviði
valdsviði
óbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðákvarða
ákvarðafrá
frágrunni
grunnimörk,
mörk,eftir
eftiratvikum
atvikumnýnýmörk,
mörk,svo
svosem
semá á
grundvelli
grundvellihæðarlínu
hæðarlínueða
eðaannarra
annarraalmennra
almennraviðmiðana
viðmiðanaafafþví
þvítagi,
tagi,sbr.
sbr.5.5.gr.
gr.laga
laganr.
nr.
58/1998.
58/1998.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndhefur
hefurekki
ekkiheimild
heimildtiltilaðaðsvipta
sviptamenn
menneignarlöndum
eignarlöndumsínum
sínum
eða
eðaskerða
skerðaeignarréttindi
eignarréttindiþeirra
þeirraá áannan
annanhátt.
hátt.Í Ívafavafa-ogogtakmarkatilvikum
takmarkatilvikumererþóþó
óhjákvæmilegt
óhjákvæmilegtannað
annaðenenaðaðætla
ætlanefndinni
nefndinninokkurt
nokkurtsvigrúm
svigrúmvið
viðmat
matá ámörkum
mörkumeignareignarlanda
landaogogþjóðlendna,
þjóðlendna,í samræmi
í samræmivið
viðþær
þærsönnunarreglur
sönnunarregluríslensks
íslensksréttar
réttarsem
semnefndin
nefndinerer
bundin
bundinafafogoggrein
greinerergerð
gerðfyrir
fyrirí íforsendum
forsendumþessum.
þessum.ÞáÞátelur
telurnefndin
nefndinaðaðheimildir
heimildir
hennar
hennartiltilafmörkunar
afmörkunarogogákvörðunar
ákvörðunarmarka
markaafrétta
afréttainnan
innanþjóðlendu
þjóðlenduséu
séueðli
eðlimálsins
málsins
samkvæmt
samkvæmtrýmri
rýmrienenþegar
þegarum
umfyrrgreind
fyrrgreindmörk
mörkeignarlanda
eignarlandaogogþjóðlendna
þjóðlendnaereraðaðræða.
ræða.
Frumstofnun
Frumstofnuneignarréttar
eignarréttarhér
hérá álandi
landihefur
hefurfarið
fariðfram
frammeð
meðlandnámi,
landnámi,hefð
hefðogog
lögum,
lögum,sbr.
sbr.löggjöf
löggjöfum
umnýbýli
nýbýliogogþjóðlendur.
þjóðlendur.
Landnáma
Landnámaerer grundvallarheimildin
grundvallarheimildinum
um landnám
landnám Íslands
Íslands enenheimildargildi
heimildargildi
hennar
hennarererumdeilt
umdeiltmeðal
meðalfræðimanna.
fræðimanna.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðLandnáma
Landnámalýsi
lýsia.m.k.
a.m.k.
þeirri
þeirriskiptingu
skiptingulands
landssem
semmenn
menntöldu
töldurétta
réttaeða
eðavoru
voruásáttir
ásáttirum
umá áritunartíma
ritunartímaeinstakra
einstakra
gerða
gerðahennar.
hennar.Af
Affrásögnum
frásögnumþar
þarogogrannsóknum
rannsóknumá ásviði
sviðisagnfræði,
sagnfræði,fornleifafræði
fornleifafræðiogog
náttúrufræði
náttúrufræðivirðist
virðistjafnframt
jafnframtóhætt
óhættaðaðdraga
dragaþáþáalmennu
almennuályktun
ályktunaðaðlandnám
landnámhafi
hafi
víða
víðanáð
náðlengra
lengrainn
inntiltillandsins
landsinsenenbyggð
byggðá ásíðari
síðari tímum.
tímum.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telur
jafnframt
jafnframtaðaðskýrar
skýrarfrásagnir
frásagnirLandnámu
Landnámuhafi
hafisönnunargildi
sönnunargildium
umtilvist
tilvisteignarréttar.
eignarréttar.Af
Af
takmörkuðum
takmörkuðumlýsingum
lýsingumí íLandnámu
Landnámuverða
verðahins
hinsvegar
vegarengar
engarafdráttarlausar
afdráttarlausarályktanir
ályktanir
dregnar
dregnarum
umþað
þaðhvort
hvortí öndverðu
í öndverðuhafi
hafiverið
veriðstofnað
stofnaðtiltileignarréttar
eignarréttaryfir
yfirlandsvæði
landsvæðimeð
með
námi.
námi.
Hefð
Hefðererannar
annarfrumstofnunarháttur
frumstofnunarháttureignarréttar.
eignarréttar.Dómstólar
Dómstólarhafa
hafahafnað
hafnaðþví
þvíaðað
eignarhefð
eignarhefðverði
verðiunnin
unniná ágrundvelli
grundvellihefðbundinna
hefðbundinnaafréttarnota
afréttarnotaafaflandi
landiutan
utanlandalandamerkja
merkjajarða.
jarða.Eignarhefð
Eignarhefðhefur
hefurhins
hinsvegar
vegarverið
veriðviðurkennd
viðurkenndá ágrundvelli
grundvellisambærilegra
sambærilegra
nota
notainnan
innanlandamerkja
landamerkjajarðar.
jarðar.Jafnframt
Jafnframtererljóst
ljóstaðaðnytjar
nytjarafafþessu
þessutagi
tagihafa
hafaekki
ekkinægt
nægt
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tiltilaðaðvinna
vinnaeignarhefð
eignarhefðmeð
meðútrýmandi
útrýmandihætti
hættiinnan
innanmarka
markajarðar
jarðarsvo
svosem
semþau
þauhafa
hafa
verið
veriðafmörkuð
afmörkuðí landamerkjabréfi
í landamerkjabréfihennar.
hennar.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðvið
viðmat
matá áþví
þvíhvort
hvort
tekist
tekisthafi
hafiaðaðfullna
fullnaeignarhefð
eignarhefðyfir
yfirlandsvæði
landsvæðiskipti
skiptimáli
málihvort
hvortþað
þaðererinnan
innaneða
eðautan
utan
landamerkja
landamerkjajarðar.
jarðar.Skilyrði
Skilyrðifyrir
fyrirþví
þvíaðaðeignarhefð
eignarhefðverði
verðiunnin
unniná álandsvæði
landsvæðiutan
utan
landamerkja
landamerkjajarðar
jarðareru
eruþröng,
þröng,þóþóaðaðekki
ekkiséséslíkt
slíktútilokað.
útilokað.
ÞáÞátelur
teluróbyggðanefnd
óbyggðanefndþað
þaðekki
ekkiá áfæri
færisínu,
sínu,þrátt
þráttfyrir
fyrirlögbundna
lögbundnarannsóknarrannsóknarskyldu
skyldunefndarinnar,
nefndarinnar,aðaðákvarða
ákvarðaeinstökum
einstökumaðilum
aðilumréttindi
réttindiá ágrundvelli
grundvelliréttarskapandi
réttarskapandi
úrræðis
úrræðissem
semhefðar,
hefðar,ánánþess
þessaðaðtiltilkomi
komibeint
beintogogótvírætt
ótvírætttilkall
tilkallviðkomandi
viðkomandiaðila
aðilaum
um
ákveðin
ákveðinogogafmörkuð
afmörkuðeignarréttindi
eignarréttindiogogaðaðhann
hanneftir
eftiratvikum
atvikumberi
berifyrir
fyrirsig
sigogogbyggi
byggi
rétt
réttá áhefð.
hefð.
Lög
Lögeru
eruþriðji
þriðjifrumstofnunarháttur
frumstofnunarháttureignarréttar.
eignarréttar.Stofnun
Stofnunnýbýla
nýbýlaá ágrundvelli
grundvelli
nýbýlatilskipunar
nýbýlatilskipunarfrá
frá15.
15.apríl
apríl1776
1776eða
eðalaga
lagaum
umnýbýli
nýbýlifrá
frá6.6.nóvember
nóvember1897
1897virðist
virðist
þóþóekki
ekkihafa
hafamikla
miklaalmenna
almennaþýðingu
þýðinguí íþessu
þessusambandi
sambandienda
endafátíð,
fátíð,þóþóekki
ekkiséséhún
hún
dæmalaus.
dæmalaus.
Fram
Fram aðað gildistöku
gildistöku þjóðlendulaga
þjóðlendulaga var
var land
land aðað meginstefnu
meginstefnu flokkað
flokkað á á
grundvelli
grundvellieignarhalds
eignarhaldsí íjarðir,
jarðir,afrétti
afréttiogogalmenninga.
almenninga.Þýðing
Þýðingþeirrar
þeirrarflokkunar
flokkunarnúnú
ræðst
ræðstafafþví
þvíhvernig
hvernighún
húnfellur
felluraðaðhugtökunum
hugtökunumeignarland
eignarlandogogþjóðlenda.
þjóðlenda.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðalmennt
almenntmegi
megigera
geraráð
ráðfyrir
fyriraðaðjörð
jörðsésélandsvæði
landsvæðisem
sem
upprunalega
upprunalegahefur
hefurverið
veriðráðstafað
ráðstafaðúrúreinstökum
einstökumlandnámum,
landnámum,stofnað
stofnaðtiltilnýbýlis
nýbýlisá áeða
eða
eignarhefð
eignarhefðunnin
unninyfir.
yfir.Tilgangurinn
Tilgangurinnmeð
meðstofnun
stofnunhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurverið
veriðaðaðstunda
stunda
þar
þarbúskap
búskapárið
áriðum
umkring.
kring.Samt
Samtsem
semáður
áðurgetur
geturaðaðsjálfsögðu
sjálfsögðuverið
veriðland
landinnan
innanjarðar
jarðar
sem
semekki
ekkiverður
verðurnýtt
nýtttiltillandbúnaðar,
landbúnaðar,enda
endagetur
getursetning
setningmerkja
merkjahæglega
hæglegahafa
hafatekið
tekið
mið
miðafaföðrum
öðrumatriðum.
atriðum.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurverið
veriðí ísamræmi
samræmivið
viðbúskaparhætti
búskaparhættiogog
umfang
umfangbús
búsá áhverjum
hverjumtíma.
tíma.Land
Landhverrar
hverrarjarðar
jarðarhefur
hefurfrá
fráöndverðu
öndverðuborið
boriðaðaðafmarka
afmarka
með
meðlandamerkjum.
landamerkjum.Innan
Innanmerkja
merkjajarðar
jarðarsinnar
sinnarhefur
hefureigandi
eigandialmennt
almenntséð
séðfarið
fariðmeð
með
umráð
umráðogoghagnýtingu,
hagnýtingu,gert
gertráðstafanir
ráðstafanirmeð
meðlöggerningum,
löggerningum,veðsett
veðsettjörðina
jörðinaogoglátið
látið
hana
hanaganga
gangaaðaðerfðum,
erfðum,á ásama
samahátt
háttogoggildir
gildirum
umeignarland
eignarlandyfirleitt.
yfirleitt.Óbyggðanefnd
Óbyggðanefnd
telur
telurhvorki
hvorkiverða
verðaráðið
ráðiðafafeldri
eldrinénéyngri
yngrilöggjöf
löggjöfaðaðalmennt
almenntséð
séðhafi
hafiverið
veriðgert
gertráð
ráð
fyrir
fyrirþví
þvíaðaðland
landinnan
innanjarðar
jarðarhafi
hafimismunandi
mismunandieignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu.
stöðu.Staðhættir,
Staðhættir,
gróðurfar
gróðurfarogognýtingarmöguleikar
nýtingarmöguleikarverða
verðaekki
ekkitaldir
taldirhafa
hafaúrslitaáhrif
úrslitaáhrifí íþví
þvísambandi.
sambandi.
Einstök
Einstökdæmi
dæmium
umslíka
slíkaskiptingu
skiptingufinnast
finnastþóþóogogeins
einskann
kannþað
þaðí íöðrum
öðrumtilvikum
tilvikumaðað
valda
valdanokkrum
nokkrumvafa
vafaþegar
þegarafréttur
afrétturliggur
liggureða
eðalálásjálfstætt
sjálfstættundir
undireinstakar
einstakarjarðir.
jarðir.ÞáÞá
kunna
kunnaaðaðfinnast
finnastsvæði
svæðiinnan
innanmerkja
merkjajarða
jarðasem
semkölluð
kölluðeru
eruafréttur,
afréttur,e.t.v.
e.t.v.með
meðvísan
vísantiltil
þess
þessaðaðsásáhluti
hlutihennar
hennarhafi
hafihelst
helstverið
veriðnýttur
nýtturtiltilbeitar,
beitar,ánánþess
þessþóþóaðaðeignarréttarleg
eignarréttarleg
staða
staðaþess
þesslandsvæðis
landsvæðishljóti
hljótiaðaðvera
veraönnur.
önnur.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðað
líkur
líkurséu
séuá áþví
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerereða
eðahefur
hefurverið
verið
jörð
jörðsésébeinum
beinumeignarrétti
eignarréttiháð.
háð.Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðinhvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semöðru
öðruheldur
heldur
fram.
fram.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðtilvist
tilvistítaks
ítaksí ífasteign
fasteignbendi
bendifremur
fremurtiltilþess
þessaðaðsvæði
svæði
það
þaðsem
semítakið
ítakiðererá áséséeða
eðahafi
hafieinhvern
einhverntíman
tímanverið
veriðeignarland.
eignarland.Þannig
Þannighafi
hafiréttur
rétturyfir
yfir
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243
259
viðkomandi
viðkomandilandsvæði
landsvæðiverið
veriðnauðsynlegur
nauðsynlegurgrundvöllur
grundvöllurundir
undirstofnun
stofnunítaks
ítaksá áþví
þvíogog
ítakshafinn
ítakshafinnöðlast
öðlastrétt
réttsinn
sinninnan
innanmarka
markaþess
þessréttar
réttarsem
semhandhafi
handhafihinna
hinnabeinu
beinueignareignarréttinda
réttindaátti.
átti.Þrátt
Þráttfyrir
fyrirþetta
þettakunna
kunnaaðaðfinnast
finnastítök
ítökí ílandsvæðum
landsvæðumsem
semekki
ekkieru
eru
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti
eignarréttinúnúogogekki
ekkiunnt
unntaðaðsýna
sýnafram
framá áaðaðhafi
hafinokkurn
nokkurntíman
tíman
verið
veriðþað.
það.Í Íslíkum
slíkumtilvikum
tilvikumkann
kannþóþóaðaðvera
veraum
umannars
annarskonar
konarréttindi
réttindiaðaðræða
ræðaenenítök
ítök
í hinni
í hinnihefðbundnu
hefðbundnumerkingu
merkinguhugtaksins.
hugtaksins.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
teluraðaðheimildir
heimildirbendi
bendiekki
ekkitiltilaðaðhér
hérá álandi
landihafi
hafiverið
veriðaðað
finna
finnaafmörkuð
afmörkuðlandsvæði
landsvæðiinn
inntiltillandsins
landsinssem
semlotið
lotiðhafi
hafireglum
reglumum
umalmenninga
almenningasvo
svo
óyggjandi
óyggjandisé.
sé.Hafi
Hafieinhvern
einhverntíma
tímasvo
svoverið,
verið,hefur
hefurmunur
munurá áþeim
þeimogogafréttum
afréttumorðið
orðið
lítill
lítilleða
eðaenginn
enginnerertímar
tímarliðu
liðufram.
fram.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðstærstur
stærsturhluti
hlutilands
landsutan
utaneinstakra
einstakra
jarða
jarðahefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarverið
veriðí íafréttarnotum.
afréttarnotum.Samkvæmt
Samkvæmtþessu
þessuverður
verðurekki
ekkitalið
taliðaðað
hugtakið
hugtakiðalmenningur
almenningurhafi
hafimikið
mikiðsjálfstætt
sjálfstættgildi
gildivið
viðmat
matá ágrunneignarrétti
grunneignarréttiá álandi
landisem
sem
verið
veriðhefur
hefurí slíkum
í slíkumnotum.
notum.Það
Þaðgetur
geturhins
hinsvegar
vegarhaft
haftþýðingu
þýðinguvið
viðmat
matá átakmörkuðum
takmörkuðum
eignarréttindum
eignarréttindumogogeins
einsverður
verðurekki
ekkiútilokað
útilokaðaðaðslík
slíklandsvæði
landsvæðifinnist.
finnist.
Óbyggðanefnd
Óbyggðanefndtelur
telurekki
ekkihægt
hægtaðaðútiloka
útilokaaðaðlandsvæði
landsvæðisem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirfyrirliggjandi
liggjandiheimildum
heimildumeru
erusamnotaafréttir
samnotaafréttirhafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðið
undirorpin
undirorpinbeinum
beinumeignarrétti.
eignarrétti.Samhengi
Samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurhins
hinsvegar
vegarekki
ekki
fyrir.
fyrir.Nýting
Nýtinglandsins
landsinshefur
hefurfyrr
fyrrogogsíðar
síðarfyrst
fyrstogogfremst
fremstfalist
falistí ísumarbeit
sumarbeitfyrir
fyrirbúbúfénað.
fénað.Reglur
Reglurum
umafmörkun
afmörkuná áafréttum
afréttumhafa
hafaverið
veriðmun
munrýmri
rýmrienenvarðandi
varðandijarðir
jarðirogog
fyrst
fyrstogogfremst
fremstmiðast
miðastvið
viðhagsmuni
hagsmunieigenda
eigendaaðliggjandi
aðliggjandijarða.
jarða.ÞáÞáererljóst
ljóstaðaðlöglöggjafinn
gjafinnhefur
hefurráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindumá áafréttum
afréttumtiltilannarra
annarraenenafréttarhafa
afréttarhafaogogekki
ekki
lagt
lagtá áþáþásömu
sömuskyldur
skyldurogogeigendur
eigendurjarða.
jarða.Í Ístað
staðþeirra
þeirraalmennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,
hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðarhefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
fara
með
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltiltakmarkaðrar
takmarkaðrarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemma
urðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstólaererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verður
ekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Það
Þaðererþví
þvíniðurstaða
niðurstaðaóbyggðanefndar
óbyggðanefndaraðaðlíkur
líkurséu
séuá á
því
þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
samkvæmtfyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
heimildumerersamnotaafréttur
samnotaafrétturséséþjóðlenda.
þjóðlenda.
Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðinhvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semöðru
öðruheldur
heldurfram.
fram.
Að
Aðþví
þvíerervarðar
varðarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana,
stofnana,virðist
virðistmunurinn
munurinnsásáaðað
réttindi
réttindieinstakra
einstakrajarða
jarðatiltillandsvæðisins
landsvæðisinsogogtilheyrsla
tilheyrslaþess
þessí íþví
þvísambandi
sambandieru
erumeiri
meirienen
varðandi
varðandisamnotaafréttina.
samnotaafréttina.Jafnframt
Jafnframthefur
hefurlöggjafinn
löggjafinnekki
ekkiráðstafað
ráðstafaðeignarréttindum
eignarréttindum
á áslíkum
slíkumsvæðum
svæðumá ásama
samahátt
háttogogá ásamnotaafréttum.
samnotaafréttum.Hvort
Hvorttiltekinn
tiltekinnafréttur
afréttureinstakrar
einstakrar
jarðar
jarðareða
eðastofnunar
stofnunarererundirorpinn
undirorpinnbeinum
beinumeða
eðaóbeinum
óbeinumeignarrétti
eignarréttiheimajarðar
heimajarðarerer
hins
hinsvegar
vegarekki
ekkieinhlítt
einhlíttogogverður
verðuraðaðmeta
metaí hverju
í hverjutilviki
tilvikifyrir
fyrirsig.
sig.Kröfur
Kröfurdómstóla
dómstólatiltil
sönnunar
sönnunaraðaðþví
þvíerervarðar
varðarannars
annarsvegar
vegarafrétti
afréttieinstakra
einstakrajarða
jarðaogogstofnana
stofnanaogoghins
hins
vegar
vegarsamnotaafrétti
samnotaafréttivirðast
virðastþóþósambærilegar.
sambærilegar.
Um
Umlönd
löndeða
eðahluta
hlutalands
landseinstakra
einstakrajarða
jarðasem
semhefur
hefurverið
veriðlagt
lagttiltilafréttar
afréttarvísast
vísast
tiltilumfjöllunar
umfjöllunarum
umhugtakið
hugtakiðjörð.
jörð.
Landfræðileg
Landfræðilegafmörkun
afmörkunfasteigna
fasteignavar
varekki
ekkiskráð
skráðá ásamræmdan
samræmdanmáta
mátafyrr
fyrrenení í
lok
lok19.
19.aldar.
aldar.Fram
Framererkomið
komiðaðaðfyrir
fyrirþann
þanntíma
tímaeru
eruheimildir
heimildirum
ummörk
mörkjarða
jarðafágætar.
fágætar.
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ÞáÞá liggur
liggur fyrir
fyrir aðað heimildargildi
heimildargildi Landnámu
Landnámu erer umdeilt
umdeilt ogog lýsingar
lýsingar hennar
hennar oft
oft
ónákvæmar.
ónákvæmar.Úrskurður
Úrskurðurum
umeignarland
eignarlandeða
eðaþjóðlendu
þjóðlenduverður
verðurekki
ekkibyggður
byggðurá áþeim
þeim
einum.
einum.
Með
Meðsetningu
setningulaga
lagaum
umlandamerki,
landamerki,nr.
nr.5/1882,
5/1882,var
varí ífyrsta
fyrstaskipti
skiptií ííslenskri
íslenskri
löggjöf
löggjöfkveðið
kveðiðá áum
umalmenna
almennaskyldu
skyldueigenda
eigendaogogumráðamanna
umráðamannajarða
jarðatiltilaðaðskrásetja
skrásetja
nákvæma
nákvæmalýsingu
lýsinguá álandamerkjum
landamerkjumjarða
jarðasinna.
sinna.Tilgangur
Tilgangurlöggjafans
löggjafansmeð
meðsetningu
setningu
laga
lagaum
umlandamerki
landamerki1882
1882ogoglaga
lagaum
umhefð
hefð1905
1905var
varsásáaðaðkoma
komafastri
fastriskipan
skipaná á
afmörkun
afmörkunfasteigna
fasteignaogogheimildir
heimildirtiltilþeirra.
þeirra.Hér
Hérmá
máeinnig
einnignefna
nefnalög
lögum
umfasteignamat
fasteignamat
1915
1915þar
þarsem
semkveðið
kveðiðvar
vará áum
umreglubundið
reglubundiðmat
matfasteigna
fasteignaá átíu
tíuára
árafresti.
fresti.Með
Meðþessu
þessu
móti
mótileitaðist
leitaðistlöggjafinn
löggjafinnvið
viðaðaðskapa
skapatraustan
traustangrundvöll
grundvöllundir
undirsölu,
sölu,veðsetningu
veðsetninguogog
skattlagningu
skattlagningujarða
jarðaogogannarra
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með
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þinglesið,
fært
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síðan um
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tiltekinnar jarðar,
jarðar, ánán
athugasemda
athugasemdayfirvalda
yfirvaldaeða
eðaágreinings
ágreiningsvið
viðnágranna
nágrannaeða
eðasveitarfélag,
sveitarfélag,virðist
virðistþað
þaðbenda
benda
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þessaðaðlýsing
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samhljóðahlýtur
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1886-1920bendir
bendirekki
ekkitiltilþess
þess
aðaðí kjölfarið
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jörð,svo
svosem
semhún
húnerer
afmörkuð
afmörkuðí ílandamerkjabréfi,
landamerkjabréfi,sésébeinum
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óbyggðanefndaðaðlíkur
líkurséu
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þvíaðaðland
landsem
semsamkvæmt
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fyrirliggjandi
fyrirliggjandiheimildum
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hefurekki
ekkimeð
meðeinum
einumeða
eðaöðrum
öðrumhætti
hættitilheyrt
tilheyrtjörð,
jörð,hafi
hafi
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ekkiorðið
orðiðbeinum
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eignarréttiháð
háðfyrr
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meðsetningu
setninguþjóðlendulaga.
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Ekkiererhægt
hægt
aðaðútiloka
útilokaaðaðþessi
þessilandsvæði
landsvæðihafi
hafiverið
veriðnumin
numineða
eðaá áannan
annanhátt
háttorðið
orðiðundirorpin
undirorpin
beinum
beinumeignarrétti
eignarréttienensamhengi
samhengieignarréttar
eignarréttarogogsögu
söguliggur
liggurekki
ekkifyrir.
fyrir.Í Ístað
staðþeirra
þeirra
almennu
almennuheimilda
heimildatiltilumráða,
umráða,hagnýtingar,
hagnýtingar,ráðstöfunar
ráðstöfunaro.s.frv.
o.s.frv.sem
semeigandi
eigandijarðar
jarðar
hefur
hefurum
umaldir
aldirverið
veriðtalinn
talinnfara
farameð
meðhefur
hefureinungis
einungisverið
veriðum
umaðaðræða
ræðaheimildir
heimildirtiltil
takmarkaðar
takmarkaðarnýtingar
nýtingarsem
semsnemma
snemmaurðu
urðulögbundnar.
lögbundnar.Með
Meðvísan
vísantiltilúrlausna
úrlausnadómstóla
dómstóla
ererljóst
ljóstaðaðbeinn
beinneignarréttur
eignarrétturverður
verðurekki
ekkibyggður
byggðurá áslíkum
slíkumnotum.
notum.Sönnunarbyrðin
Sönnunarbyrðin
hvílir
hvílirþví
þvíá áþeim
þeimsem
semslíku
slíkuheldur
heldurfram.
fram.
Um
Umeignarréttarlega
eignarréttarlegastöðu
stöðuþess
þesslands
landssem
semhulið
huliðererjökli
jöklifer
fereftir
eftirsömu
sömureglum
reglum
ogogum
umönnur
önnurlandsvæði.
landsvæði.Þegar
Þegarmerki
merkijarðar
jarðareru
erumiðuð
miðuðvið
viðjaðar
jaðarjökuls
jökulsogogþeim
þeimþví
því
ekki
ekkilýst
lýstnema
nemaaðaðtakmörkuðu
takmörkuðuleyti
leytií ílandamerkjabréfi
landamerkjabréfiber
berþannig
þannigaðaðmiða
miðavið
viðstöðu
stöðu
jökuljaðarsins
jökuljaðarsins við
við gildistöku
gildistöku þjóðlendulaga,
þjóðlendulaga, 1.1. júlí
júlí 1998,
1998, enda
enda sésé jökullinn
jökullinn í í
þjóðlendu.
þjóðlendu.SéSéjökulsvæði
jökulsvæðiinnan
innanmerkja
merkjajarðar
jarðargilda
gildahins
hinsvegar
vegaralmenn
almennsjónarmið
sjónarmiðum
um
túlkun
túlkun landamerkja.
landamerkja. Merki
Merki sjávarjarða
sjávarjarða tiltil hafsins
hafsins fylgja
fylgja breytingum
breytingum á á
stórstraumsfjörumáli
stórstraumsfjörumáliogoglandamerki
landamerkifærast
færastinn
innogogútútí ísamræmi
samræmivið
viðlandauka
landaukaeða
eða
landtap.
landtap.
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Skútustaðahreppur

Skútustaðir I (Selland og afréttarsvæði)

Prestssetrasjóður

Skútustaðir II (Selland og afréttarsvæði)

Björn G. Yngvason

Skútustaðir II (Selland og afréttarsvæði)

Gylfi H. Yngvason

Skútustaðir III (Selland og afréttarsvæði)

Ríkissjóður Íslands

Stóratunga (landsvæði í Suðurárhrauni)

Ríkissjóður Íslands

Vogar I

Anna Skarphéðinsdóttir

Vogar I

Leifur Hallgrímsson

Vogar I

Ólöf Þórelfur Hallgrímsdóttir

Vogar II og IV

Gunnar Rúnar Pétursson

Vogar II

Hjördís Sigríður Albertsdóttir

Vogar II og IV

Jónas Pétur Pétursson

Vogar II og IV

Þórdís Guðfinna Jónsdóttir

Vogar II og IV

Þorlákur Jónasson

Vogar III

Gísli Rafn Jónsson

Vogar III

Hinrik Sigfússon

Vogar III

Jakob Stefánsson

Vogar III

Jón Árni Sigfússon
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Vogar III

Jón Ingi Hinriksson

Vogar III

Sólveig Erla Hinriksdóttir

Vogar III

Valgerður Sigfúsdóttir

254

255

III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 1.11.2006.
1(1)
Skjalaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(2)
Tilvísanaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(3)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 15.6.2006. Tilkynning um meðferð á svæði VI.
1(4)
Beiðni lögmanns fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um frest til skila á
þjóðlendukröfum á svæði VI, austanvert Norðurland, dags. 6.9.2006.
1(5)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frestur veittur til að
skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 14.9.2006.
1(6)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frekari frestur veittur
til að skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 12.10.2006.
1(7)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði VI,
austanvert Norðurland, dags. 1.11.2006.
1(8)
Reykjahlíðarmáldagi í AM, 249 d, folio. Magnús Már Lárusson. Bls. 352-353.
1(9)
Samantekt Ingvars Teitssonar, dr. med., um eignarhald á Herðubreiðarlindum í
Ódáðahrauni, dags. 16.8.2006, 24.9.2005, 12.6.2006 og 18.7.2004, ásamt fylgiskjölum.
1(10)
Óstaðfest uppskrift af lögfestu Voga, dags. 7.6.1755.
1(11)
Lögfesta fyrir Stóru-Tungu, dags. 12.4.1793.
1(12)
Samningur milli eigenda jarðarinnar Reykjahlíðar og iðnaðarráðherra varðandi
auðlindir í landi jarðarinnar, dags. 18.3.1971.
1(13)
Samningur milli eigenda jarðarinnar Voga og iðnaðarráðherra varðandi auðlindir
í landi jarðarinnar, dags. 25.3.1971.
1(14)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 11.6.2007.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
a-c
a). Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.11.2007. b).Yfirlit vegna skjala er
varða Brú á Jökuldal, dags. 13.3.2008. c). Yfirlit vegna skjala varðandi eignarrétt að jarðhita, dags. 28.3.2008.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Ás í Kelduhverfi, dags. 27.8.1887. (Merkt 1), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(2)
Einarsstaðir í Reykjadal. Framdalir, dags. 3.6.1890 (Merkt 2).
2(3)
Garður í Mývatnssveit, dags. 24.5.1894. (Merkt 3), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(4)
Grímsstaðir í Mývatnssveit, dags. 8.5.1891. (Merkt 4 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(5)
Grænavatn í Mývatnssveit, dags. 20.5.1921. (Merkt 5 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(6)
Kasthvammur í Laxárdal, dags. 14.5.1890. (Merkt 6 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(7)
Reykjahlíð við Mývatn, dags. 8.4.1891. (Merkt 7 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(8)
Skútustaðir í Mývatnssveit, dags. 13.4.1891. (Merkt 8 a-c), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(9)
Stóratunga í Bárðardal, dags. 3.3.1884. (Merkt 9 a-c), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(10)
Vogar í Mývatnssveit, dags. 26.5.1890. (Merkt 10), ásamt óstaðfestri uppskrift

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla 4.2.
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a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(11)
Vogar í Mývatnssveit, dags. nóv. 1964. (Merkt 11 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(12)
Vogar í Mývatnssveit, dags. 30.7.1965. (Merkt 12 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(13)
Þeistareykjaafrétt, dags. 16.9.1948. (Merkt 13 a-d), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(14)
Þverá í Laxárdal með Auðnum. Afréttur á Króksdal, dags. 23.5.1890. (Merkt
a-b
14), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(172) Brú, dags. 4.7.1890, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt 16
a-b
a-b).
2(173) Brú, dags. 14.10.1921, ásamt uppskrift frá sýslumanninum á Seyðisfirði. (Merkt
a-b
17).
2(174) Laugavellir, Heiðarsel og Grunnavatn (býli í Brúarlandi), dags. 15.12., 13. og
a-b
24.10.1921, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-d).
2(180) Möðrudalur, þingl. 25.7.1923, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
a-b
Selfossi. (Merkt 19 a-b).
2(181) Víðidalur, þingl. 27.7.1922. (Merkt 20 a-b).
2(192) Ás og Svínadalur, dags. 1.5.1889. (Merkt 15 a-b).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(15)
Sjöttardómur um kaupbréf Magnúsar Jónssonar fyrir Grænavatni, dags.
6.5.1562. (Merkt 1 a-d).
2(16)
Vitnisburður Jóns Þórðarsonar um landamerki Grænavatns, dags. 28.2.1675,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-c).
2(17)
Lögfesta Brynjólfs Sigurðssonar fyrir Grænavatni, dags. 21.7.1766, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 3 a-c).
2(18)
Lögfesta Jóns Þórðarsonar fyrir Grænavatni, dags. 17.5.1830, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 4 a-b).
2(19)
Lögfesta fyrir Vogum, dags. 7.6.1755, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b).
a-b
2(20)
Mótmæli Skútustaðabónda við lögfestu Reykjahlíðar, dags. 2.6.1745, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 6).
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
2(21)
Sala á Stórutungu, dags. 11.9.1837, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c).
a-b
2(188) Lögfesta fyrir Möðrudal 1844, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b).
a-b
2(190) Afsalsbréf fyrir Laugavöllum, dags. 20.10.1924. (Merkt 2).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(22)
Jarðamat 1804 úr Skútustaðahreppi: Grímsstaðir, Reykjahlíð, Vogar, Garður,
Grænavatn, Skútustaðir. Auk þess er athugasemd vegna brennisteinsnáms.
(Merkt 10 a-j).
2(23)
Jarðamat 1804 úr Kelduneshreppi, Ás. (Merkt 11 a-b).
2(24)
Jarðamat 1804 úr Ljósavatnshreppi, Stóratunga. Svartárkot virðist þá hafa verið í
eyði. (Merkt 12 a-b).
2(25)
Jarðamat 1804 úr Helgastaðahreppi, Einarsstaðir og Kasthvammur. Sömuleiðis
umsögn um eyðijarðir. (Merkt 13 a-d).
2(26)
Uppskriftir skjala 2(22)-2(25) úr jarðamati 1804.
2(27)
Jarðamat úr Kelduneshreppi 1849: Ás með Svínadal og Þórunnarsel. Í sveitara-b
lýsingu er tekið fram að sveitin sé vel sjálfbjarga með afréttarland, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c).
2(28)
Jarðamat úr Helgastaðahreppi 1849: Kasthvammur, Einarsstaðir og Þeistareykir.
a-b
Í sveitarlýsingu segir m.a. að afréttarland megi telja nokkuð, er ýmsum jörðum í
sveitinni tilheyri, þó ei sé henni einhlítt með öllu. Í verðlagningu Einarsstaða er
frádráttur vegna ókosta auk ítaka, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-f).
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2(29)
a-b

2(30)
a-b
2(31)
2(32)
2(33)
2(34)
2(35)
2(175)
a-b
2(176)
a-b
2(177)

Jarðamat úr Skútustaðahreppi 1849: Grímsstaðir, Reykjahlíð, Vogar, Garður,
Grænavatn og Skútustaðir og auk þess þrætuland milli Skútustaða og Bárðdæla,
en lýst er merkjum þess. Einnig fylgir verðmat vegna Reykjahlíðar, þar sem
önnur hlunnindi eru metin til peningaverðs og verðmat á þrætulandinu fyrrnefnda, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-h).
Jarðamat úr Ljósavatnshreppi 1849 fyrir Stórutungu og Svartárkot. Í sveitarlýsingu er landi lýst og talað um ágang af afréttarfé, en ekkert fjallað sérstaklega
um afrétti, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-d).
Jarðamat í Kelduneshreppi 1916-1918: Ás, Svínadalur, Þórunnarsel og Syðribakki. (Merkt 5 a-d).
Jarðamat í Skútustaðahreppi 1916-1918: Grímsstaðir, Reykjahlíð, Vogar,
Garður, Grænavatn, Skútustaðir, Álftagerði og Krákárbakki. (Merkt 6 a-h).
Jarðamat í Reykdælahreppi (áður Helgastaðahreppi) 1916-1918: Kasthvammur
og Einarsstaðir. (Merkt 7 a-c).
Jarðamat í Bárðdælahreppi (áður Ljósavatnshreppi ) 1916-1918: Svartárkot og
Stóratunga. (Merkt 8 a-b).
Yfirmat í Skútustaðahreppi 1918. Reykjahlíð hækkuð í mati vegna tekna af
Dettifossi og afrétti. (Merkt 9 a-b).
Jarðamat 1804. Brú á Jökuldal, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-b).
Jarðamat 1849-1860. Brú, ásamt uppskrift. (Merkt 15).

Fasteignamat 1916-1918: Brú, Laugavellir, Heiðarsel og Grunnavatn. (Merkt 16
a-g).
2(178) Fasteignamat1930-1932: Brú, Laugavellir, Heiðarsel og Grunnavatn, einnig uppkast að lýsingu Brúar, sem tekin mun eftir ábúanda. (Merkt 17 a-t).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6.):
2(135) Manntalsþing að Haganesi, dags. 21.5.1703. Sýslumaður auglýsir tilkynningu
a-b
Magnúsar Sigurðssonar um að í Skútustaðaafrétt megi reka lömb, sem að fornu,
gegn ódýrum tolli, ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(136) Manntalsþing að Keldunesi, dags. 25.6.1711. Lýsing á hrossi sem rekið var til
a-b
Jóns Ketilssonar af Mývatnsfjöllum í fyrra vor, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(137) Manntalsþing að Haganesi við Mývatn, dags. 29.6.1712. Séra Bjarni Ormsson,
a-b
prestur í Mývatnsþingum, kvartar yfir því að sveitarbúar vilji ekki reka lömb sín
í afrétt eins og tíðkast hefur heldur láti þau ganga í engjar leigujarða sinna þeim
til mikils skaða., ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-c).
2(138) Manntalsþing að Skútustöðum við Mývatn, dags. 22.6.1740. Ólafur Þorláksson
a-b
les upp lögfestu fyrir Skútustöðum með þeim ummerkjum sem hún með sér
færir. Einnig spyr hann sveitarmenn út í notkun á Skútustaðalandi/afrétt, ásamt
uppskrift. (Merkt 6 a-b).
2(139) Manntalsþing að Skútustöðum við Mývatn, dags. 25.6. eða 7. 1782. Sýslumaður
a-b
spyr úti í upptöku sáðgarða og er svarað á þá leið að ekki sé tími til þess nema
með því að vanrækja ábatasama fjallagrasatekju., ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b).
2(140) Manntalsþing að Skútustöðum við Mývatn, dags. 10.5.1800. Jón Þorsteinsson í
a-b
Reykjahlíð spyr, fyrir hönd föður síns Þorsteins Jónssonar, hvort þingmenn viti
til þess að umráðendur eða ábúendur Möðrudals á Fjalli hafi notað sér vetrareða sumargöngu á Mývatnsfjöllum eða svokölluðum Austurfjöllum, ásamt uppskrift. (Merkt 19).
2(141) Manntalsþing á Keldunesi, dags. 10.7.1804. Vitnisburður þingsóknarmanna um
a-b
ásigkomulagi jarðarinnar Áss, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
2(142) Áreiðarþingsréttur að Víðikeri í Bárðardal, dags. 4.10.1815. Gerð áreið á Stóraa-b
tungu með eyðihjáleigunni Svartárkoti og Víðikers að beiðni eiganda til að fastsetja takmörk. Þess getið að Víðker tilheyrði að fornu Einarsstaðakirkju, ásamt
uppskrift. (Merkt 36 a-c).
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2(143)
a-b
2(144)
a-b
2(145)
a-b
2(146)
a-b
2(147)
a-b
2(148)
a-b
2(149)
a-b
2(150)
a-b
2(151)
a-b
2(152)

2(153)

2(154)
a-b
2(155)
a-b
2(156)
a-b
2(157)

2(158)
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Héraðsréttur á Helgastöðum, dags. 9.5.1820. Mál áhrærandi meintan eignarétt
Múlakirkju á brennisteinsnámum sem liggja í landi kirkjujarðarinnar Þeistareykja, ásamt uppskrift. (Merkt 39 a-b).
Manntalsþingsréttur á Helgastöðum, dags. 17.5.1820. Dómur í eignaréttarmáli
brennisteinsnáma í Þeistareykjarlandi, ásamt uppskrift. (Merkt 40 a-d).
Manntalsþingsréttur á Helgastöðum, dags. 27.5.1830. Helgi Ásmundsson
proprietarius fyrir Skútustöðum býður sveitarmönnum Skútustaðakirkjuafrétt á
Framfjöllum til geldfjárreksturs fyrir ódýra leigu, ásamt uppskrift. (Merkt 45 ab).
Manntalsþingsréttur að Skútustöðum, dags. 6.6.1832. Um byggingu sæluhúss á
Austurfjöllum, ásamt uppskrift. (Merkt 47 a-b).
Héraðsþingsréttur að Reykjahlíð, dags. 26.9.1832. Landaþrætumál á milli
Grímsstaða og Reykjahlíðar, sérstaklega varðandi eyðijörðina Fagranes, ásamt
uppskrift. (Merkt 49 a-c).
Héraðsþingsréttur að Reykjahlíð, dags. 27.9.1832. Komist að samkomulagi í
landaþrætumáli milli Grímsstaða og Reykjahlíðar, ásamt uppskrift. (Merkt 50).
Manntalsþingsréttur að Helgastöðum í Reykjadal, dags. 15.5.1833. Klögun
vegna óreglu Mývetninga í sauðagöngum í þeim afréttum og fjalllöndum sem
Helgastaðahreppsmenn eiga að ganga saman við þá, ásamt uppskrift. (Merkt 51
a-b).
Aukaréttur á Skútustöðum, dags. 18.5.1833. Áframhald landaþrætumáls Grímsstaða og Reykjahlíðar áhrærandi eignar- og notkunarrétt Fagranesslands, ásamt
uppskrift. (Merkt 53 a-b).
Héraðsréttur á Skútustöðum, dags. 14.6.1833. Áframhald landaþrætumáls
Grímsstaða og Reykjahlíðar áhrærandi eignar- og notkunarrétt Fagranesslands,
ásamt uppskrift. (Merkt 54 a-d).
Fógetaréttur að Húsavík, dags. 18.1.1877. Benedikt Kristjánsson prestur að
Múla og Þ. Guðjohnsen verslunarfulltrúi á Húsavík krefjast þess að sýslumaður
kyrrsetji eignir brennisteinsfélagsins í Englandi “The North of Iceland Sulphur
Company (Limited)” vegna vanskila. Getið samnings A.G. Locks við dómsmálastjórnina frá 13.4.1872 til brennisteinsnáms í námum þeim í Þingeyjarsýslu
(Reykjahlíðar- og Fremrinámum) sem er eign hins opinbera. (Merkt 75 a-d).
Lögregluréttur á Þeistareykjum, dags. 8.8.1877. Tilefni réttarhaldsins var að
búið var að brjóta upp hús á Þeistareykjum sem tilheyrði hinu enska brennisteinsfélagi sem var kyrrsett með fógetagjörð 18. janúar sama ár. Fram kemur að
þegar umrætt félag hafi í fyrra vor látið byggja hús þau er nú standa hafi þar
verið fyrir hús sem notað var til að gangnamenn og aðrir er ferð áttu þar um
gætu leitað sér skjóls. Umrætt hús hafi verið notað í þarfir félagsins en það í
staðinn var lánað hús sem nota átti í sama tilgangi á meðan félagið ræki
námurnar og skilaði svo aftur jafngóðu húsi er rekstrinum væri hætt. (Merkt 77
a-c).
Aukahéraðsréttur að Baldursheimi 16.6.1843. Landamerki ákveðin á milli
Baldursheims og Skútustaða, ásamt uppskrift. (Merkt 79 a-c).
Útmæling á nýbýlinu Árbakka [Krákárbakka], dags. 11.6.1845, ásamt uppskrift.
(Merkt 84 a-c).
Aukahéraðsréttur við Mývatn, dags. 15.6.1849. Vitnaleiðslur um rétt til afnota á
Hraunárdalsafrétt, ásamt uppskrift. (Merkt 87 a-e).
Aukadómþing, dags. 3.7.og 1.8.1973 á Húsavík. Skútustaðahreppur gegn
hreppssjóði Aðaldæla- og Keldunesshrepps. Skútustaðahreppur krefst fjórðungs
af útlögðum kostnaði vegna landamerkjagirðingar frá Dettifossi að sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll. Jafnframt að sömu aðilum verði gert að greiða
kostnað í hlutfalli við skiptingu afréttarlands á milli þeirra. (Merkt 91 a-h).
Aukadómþing, dags. 3.7. og 1.8.1973. Skútustaðahreppur gegn hreppssjóði
Reykdælahrepps. Skútustaðahreppur krefst fjórðungs af útlögðum kostnaði
vegna landamerkjagirðingar frá Sandvatni að sandgræðslugirðingu vestan við
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Gæsafjöll. Fram koma upplýsingar um girðingaframkvæmdir á afréttarmörkum
milli afréttarlands Skútustaðahrepps og afréttarlands lágsveitanna Reykdæla-,
Aðaldæla-, og Kelduneshrepps. (Merkt 92 a-f).
2(159) Lögregluréttur að Ljósavatni, dags. 4.2.1898. Gangnarof Lundarbrekku- og
Svartárkotsbænda. Lögð fram gögn og komið á sátt. (Merkt 94 a-c).
2(160) Lögregluréttur að Ljósavatni, dags. 17.5.1900. Sigtryggur Kristjánsson í Kasthvammi kærir Kristján Jónsson á Barnafelli fyrir að hafa ekki innt af hendi fjallskil á afrétt Reykdælahrepps (Þeistareykir). (Merkt 96 a-c).
2(161) Lögregluréttur á Húsavík, dags. 20.6.1900. Áframhald á fjallskilamáli Kristjáns
Jónssonar á Barnafelli. (Merkt 97 a-d).
2(162) Lögregluréttur á Húsavík, dags. 22.8.1900. Dómur í fjallskilamáli Kristjáns
Jónssonar á Barnafelli. (Merkt 98 a-d).
2(179) Skoðunargerð á Brú á Jökuldal, dags. 24.8.1824, ásamt uppskrift. (Merkt 100 aa-b
c).
2(189) Möðrudalur með hjáleigunni Lóni, Gestreiðarstöðum og Fögrukinn, gert af
Stefáni Einarssyni, dags. 20.3.1884. (Merkt 106).
2(191) Dómsskjöl úr Fagranesmáli. Beiðni um vitnaleiðslur, spurningar til vitna, copia
a-b
af lögfestingu fyrir Reykjahlíð. 1832-1833, ásamt uppskrift. (Merkt 105 a-f).
2(195) Bréf Ólafs Gottskálkssonar á Fjöllum og bændum í Kelduhverfi til hreppstjórans
a-b
í Kelduhverfi, dags. 24.2.1843, þar sem þeir kvarta yfir ágangi geldpenings
sveitanna innan Reykjaheiði sem fylla afréttir, heiðarlönd og jafnvel búfjárhaga í
Kelduhverfi, ásamt uppskrift. (Merkt 101 a-c).
2(196) Bréf A. Þórðarsonar hreppstjóra í Kelduhverfi, dags. 18.3.1843, til Arnórs Árnaa-b
sonar sýslumanns vegna kvörtunar Keldhverfinga sem hann kemur áleiðis,
ásamt uppskrift. (Merkt 102 a-b).
2(197) Bréf úr bréfabók sýslumanns Arnórs Árnasonar, dags. 8.5.1843, til A. Þórðara-b
sonar hreppstjóra í Kelduhverfi vegna kvartana Keldhverfinga ásamt uppskrift.
(Merkt 103).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(36)
Lögfesta Þuríðar Árnadóttur á Skútustöðum, dags. 14.4.1798, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1 a-b).
2(37)
Lögfesta Helga Ásmundssonar á Skútustöðum, dags. 17.6.1804. Merkjalýsing er
orðrétt samhljóða lýsingunni frá 1798. Henni hefur að einhverju leyti verið mótmælt af eigendum Garðs og Baldursheims með tilliti til engjataks og selstöðu.
Lögfestan var einnig lesin 27.5.1805. Helgi Ásmundsson bað um, dags.
30.5.1842, að þessi lögfesta væri lesin, „sem er samkvæm Oprotesteradri logfestu af 7da Maí 1766 og annari af 20 Maí 1807, einungis motmæltri af Baldursheims ábúanda.“ Lögfestan var lesin á þingum 1842 og 1843 og mótmælt af
ábúanda Baldursheims varðandi lögfestu í árkrókinn fyrir framan Baldursheim.
(Merkt 2 a-d).
2(38)
Lögfesta Helga Ásmundssonar á Skútustöðum, dags. 20.5.1807. Merkjalýsingin
a-b
er að mestu samhljóða lögfestunni 1798, þó eru nokkrar undantekningar, ásamt
uppskrift. (Merkt 3 a-c).
2(39)
Samningur um landamerki á Framfjöllum milli eigenda Skútustaða, Stórutungu
a-b
og Svartárkots, dags. 28.6.1853, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(40)
Leigusamningur um hrossagönguítak á Austurfjöllum milli Grenjaðarstaðaprests
a-b
og Grímsstaðabónda, dags. 27.9.1830, ásamt uppskrift. (Merkt 5).
2(41)
Leigusamningur um hrossagönguítak á Austurfjöllum milli Grenjaðarstaðaprests
a-b
og Geiteyjarstrandarbónda, dags. 18.9.1845, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b).
2(42)
Eignaskrá Grenjaðarstaðarkirkju 1644, gerð af Guðmundi Bjarnasyni presti,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-e).
2(43)
Brot úr eignaskrá Múlakirkju. Ártal kemur ekki skýrt fram, en á síðustu síðu
a-b
stendur „B. Uttektar Contract af 14 Maji 1724“. Þar er umfjöllun um Þeistareyki
og skjöl kirkjunnar, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-d).
2(44)
„Specification yfer Múla Jnntekt 1743“ gerð af Þorleifi Skaftasyni, dags.
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1.7.1743. Þar er vitnað til máldagabréfs undirritaðs af Kolbeini Auðunarsyni,
Jóni Loftssyni og Katli Hallssyni, dags. 8.9.1563, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-b).
2(45)
„Specification yfer Muula Beneficium“ dags. 1.7.1839, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
10 a-d).
2(46)
Lögfesta séra Gísla Einarssonar fyrir Múlastað, ódags. en þingl. 22.4.1695,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b).
2(47)
Uppboð og lögfesta Gísla Einarssonar prests í Múla á Þeistareykjum, ódags. en
a-b
þingl. 2.6.1712, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b).
2(48)
Uppboð og lögfesta Þorleifs Skaftasonar prests í Múla á Þeistareykjum, ódags.
a-b
en þingl. 12.6.1725, ásamt uppskrift. (Merkt 13).
2(49)
Uppboð og lögfesta Þorleifs Skaftasonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælia-b
fellshögum með tilteknum landamerkjum, ódags. en þingl. 9.5.1744, ásamt
uppskrift. (Merkt 14).
2(50)
Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, ódags. en þingl. 13.5.1749. (Merkt 15
a-b).
2(51)
Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, lesin á Húsavík dags. 16.6.1753,
24.5.1762, 16.6.1772, 1.5.1775, 22.5.1776. Lýsing merkjanna er nær orðrétt
samhljóða lögfestunni 1744 og því ekki uppskrifuð. (Merkt 16 a-b).
2(52)
Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, lesin á Helgastaðaþingi 3.6.1767 og
Húsavík 30.6. s.á. Lýsing merkjanna er nær orðrétt samhljóða lögfestunni 1744
og því ekki uppskrifuð. (Merkt 17 a-b).
2(53)
Afrit af forboði Ingjalds Jónssonar prests í Múla vegna ágangs á Þeistareykjum,
a-b
dags. 22.9.1781, ásamt uppskrift. (Merkt 18).
2(54)
Lögfesta Ingjalds Jónssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum,
a-b
lesin á Skútustöðum 19.5.1792, Helgastöðum 21.5. s.á. og Húsavík 9.6. s.á.
Landamerkjalýsingin er nær samhljóða fyrri lögfestum, því ekki skrifuð upp.
Engar athugasemdir voru gerðar á Skútustaða- og Helgastaðaþingum en hins
vegar á Húsavíkurþingi af ábúanda Stórureykja, ásamt uppskrift að hluta. (Merkt
19 a-b).
2(55)
Auglýsing Þórarins Jónssonar prests í Múla á landamerkjum Þeistareykjalands
a-b
og uppboð til ábýlis, dags. 20.4.1809, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-b).
2(56)
Afrit af byggingarbréfi fyrir Þeistareykjum, dags. 13.5.1816, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 21 a-b).
2(57)
Lögfesta Skúla Tómassonar prests í Múla á Þeistareykjum og þar með Mælia-b
fellshögum, dags. 13.5.1854, ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-b).
2(58)
Í Múlaskjölum er uppkast að bréfi ritað með tveimur rithöndum, sú síðari er
hönd Skúla Tómassonar í Múla. Það fjallar um ágreining við Keldhverfinga um
Þeistareykjaland. Því er ályktað, að um eitt bréf sé að ræða fremur en tvö. Dagsetning á síðasta blaðinu er 30. 3.1843. (Merkt 23 a-c).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(59)
Reykjahlíð við Mývatn [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar
a-b
1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt. 1 a-b).
2(60)
Ás í Kelduhverfi 1590. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590a-b
1616, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b).
2(61)
Einarsstaðir í Reykjadal, dags. 13.8.1672. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659a-b
1683, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(62)
Einarsstaðir í Reykjadal. 6.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(63)
Ás í Kelduhverfi, dags. 23.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694a-b
1695, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-d).
2(64)
Einarsstaðir í Reykjadal, dags. 28.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar
a-b
1694-1695, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-c).
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2(65)
a-b
2(66)
a-b
2(67)
a-b
2(68)
a-b
2(69)
a-b
2(70)
a-b
2(71)
a-b
2(72)
a-b
2(73)
a-b
2(74)
a-b

Einarsstaðir í Reykjadal, dags. 21.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar
1699-1710, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-d).
Ás í Kelduhverfi, dags. á bilinu 1.-3.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar
1699-1710, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-d).
Einarsstaðir í Reykjadal, dags. 18.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-c).
Ás í Kelduhverfi, dags. 21.8.1722. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-c).
Reykjahlíð, dags. 20.7.1729. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
uppskrift. (Merkt 11 a-b).
Einarsstaðir, dags. 4.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b).
Ás í Kelduhverfi, dags. 15.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 17471750, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c).
Reykjahlíð, dags. 27.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-c).
Reykjahlíð, dags. 7.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
15 a-d).
Einarsstaðir, dags. 23.8. 1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
16 a-d).
Einarsstaðir í Reykjadal, dags. 7.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-d).
Reykjahlíð við Mývatn, dags. 8.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-d).
Möðrudalur 1645, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign. (Merkt 19 a-b).

2(75)
a-b
2(76)
a-b
2(182)
a-b
2(183) Möðrudalur, máldagi Stefáns Jónssonar biskups, ásamt uppskrift af því sem
a-b
varðar landeign og landamerki. (Merkt 20 a).
2(184) Möðrudalur 1684, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 21 a-b).
2(185) Möðrudalur 1677, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 22 a-d).
2(186) Hofteigur 1677, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 23 a-c).
2(187) Möðrudalur 1706, ásamt uppskrift af því sem varðar landeign og landamerki.
a-b
(Merkt 24 a-b).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(77)
Einarsstaðir. Prófastsvísitasía 1777: Ályktun um tíund frá Víðikeri í Bárðardal,
a-b
afbýli Einarsstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(78)
Reykjahlíð. Prófastsvísitasía 1750. Umfjöllun um skjöl kirkjunnar, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 2 a-b).
2(79)
Skútustaðir. Prófastsvísitasía 1750. Engir máldagar eða eignaskilríki til staðar,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(80)
Ás í Kelduhverfi. Prófastsvísitasía 1749. Fyrirspurn um skjöl kirkjunnar, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 4).
2(81)
Ás í Kelduhverfi. Prófastsvísitasía 1757. Vitnisburður um máldaga útskrifaðan
a-b
úr máldagabók Árna Magnússonar, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-c).
2(124) Reykjahlíð. Prófastsvísitasía, dags. 29.7.1727. Umfjöllun um kirknaskjöl. (Merkt
a-b
6 a-b).
2(125) Eignir Reykjahlíðarkirkju 1725, minnst á Austurfjöll. (Merkt 7 a-b).
a-b
2(126) Eignir Skútustaðakirkju 1725. Nefnd ítök í öræfum. (Merkt 8).
a-b
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2(127) Eignir Skútustaðakirkju 1723-1724. Nefnd ítök í öræfum. (Merkt 9).
a-b
2(128) Eignir Reykjahlíðarkirkju 1723-1724. Minnst á skjöl kirkjunnar. Nefnd selstaða.
a-b
(Merkt 10 a-c).
2(129) Eignir Áskirkju 1723-1724. M.a. nefnt að kirkjan eigi afrétt. (Merkt 11).
a-b
2(130) Prófastsvísitasía í Reykjahlíð 1735. Framvísað bréfi frá 1706 þar sem getið er
a-b
kirkjueigna og landamerkja. Minnst á Vogamerki. (Merkt 12 a-c).
2(131) Beiðni Jóns Gissurarsonar prófasts og séra Guðmundar Bjarnasonar um dóm á
a-b
rekum, afréttum og ítökum kirkna 1639. (Merkt 13).
2(132) Lögfesta Jóns Gissurarsonar á Þeistareykjum og Mælifelli 1639. (Merkt 14).
a-b
Skjalasöfn stiftamtmanns, amtmanna og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(170) Skútustaðir í Mývatnssveit. Þrír fjórðu hlutar jarðarinnar Skútustaða ásamt
a-b
Árbakka í sömu sveit voru keyptir til prestsseturs í Mývatnsþingum með heimild
Íslandsráðuneytis. Bréf ráðuneytisins til landshöfðingja, dags. 21.2.1876. Afsalsbréf Þuríðar Helgadóttur fyrir ¼ og Guðrúnar Þorgrímsdóttur fyrir ½ eignarinnar, dags. 27.5.1876. Tekið er fram í afsölunum, að í kaupunum fylgi í réttu
hlutfalli „öll þau afréttarlönd og ítök ..., sem kirkjan á eptir fornum bréfum og
skilríkjum“, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-g).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(133) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið er
um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta. (Merkt 1 a-b,
almennt).
2(134) Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920, við bréfi Stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919. (Merkt 1 b, almennt).
2(163) Sala Þeistareykjalands. Afsal, dags. 14.9.1915 og lýsing landsvæðisins, dags.
30.6.1914. (Merkt 1 a-f).
2(164) Skútustaðaafréttur. Skjöl varðandi deilu um hvort ábúendum Álftagerðis sé skylt
að greiða upprekstargjald fyrir fé sitt á svonefndan Miklamó í Skútustaðaafrétt.
(Merkt 2 a-k).
2(165) Þeistareykir. Ýmis gögn varðandi sölu Þeistareykja. (Merkt 3 a-k).
2(199) Um eignarrétt að jarðhita í landi Reykjahlíðar og Voga í Skútustaðahreppi SÞingeyjarsýslu. Greinargerð Benedikts Sigurjónssonar, dags. 13.10.1963. (Merkt
4 a-j).
2(200) Um eignarrétt að jarðhita í landi Reykjahlíðar, dags. 23.11.1963. (Merkt 5 a-c).
Jarðabréf og máldagar (skjalaflokkur B.1):
2(82)
Máldagar Auðunar rauða. Reykjahlíðarkirkja „ä halft heima land. med ollum
gognum oc giædum.“ (1318). (Í.f. II, bls. 429-430).
2(83)
Máldagar Auðunar rauða. Máldagi Skútustaðarkirkju og Grenjaðarstaðarkirkju.
(1318). (Í.f. II, bls. 430-431).
2(84)
Máldagar Auðunar rauða. Einarsstaðakirkja, engar upplýsingar um afrétt,
Lundarbrekkukirkja, Eyjardalsárkirkja, Ljósavatnskirkja og Hálskirkja (1318).
(Í.f. II, bls. 437-439).
2(85)
Máldagar Péturs Nikulássonar. Einarsstaðakirkja, engar upplýsingar um afrétt
(1394). (Í.f. III, bls. 555-556).
2(86)
Máldagar Péturs Nikulássonar. Á Skútustöðum er prestsskyld í landi (1394). (Í.f.
III, bls. 557).
2(87)
Máldagar Péturs Nikulássonar. Reykjahlíðarkirkja á „halft heimaland med ollum
gognum og giædum.“ (1394). (Í.f. III, bls. 584-585).
2(88)
Makaskipti á hálfum Leyningi í Eyjafirði og jörðinni í Vogum við Mývötn, dags.
13.9.1437. Vogar seldir „med ollum þeim gaugnum oc gædum er greindri yordu
fylger oc fylgth hefer ath fornu oc nyiu. (Í.f. IV, bls. 570-571).
2(89)
Ytritunga í Bárðardal lögð út í arfaskiptum, dags. 4.5.1446. (Í.f. IV, bls. 677678).
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2(90)
2(91)
2(92)
2(93)
2(94)
2(95)
2(96)
2(97)

2(98)

2(99)

2(100)

Fagraness getið í skrá yfir jarðir Munkaþverárklausturs 1446. (Í.f. IV, bls. 699).
Jörðin Hrakströnd (Sveinsströnd) keypt með því þriggja kúa fóðri sem keypt var
í Grænavatnsland yfir um Kráká., dags. 11.5.1447. (Í.f. IV, bls. 704-705).
Konventubræður á Munkaþverá samþykkja jarðakaup ábótans við Bjarna Ólason, að klaustrið kaupi Kasthvamm í Laxárdal fyrir jarðirnar Jódísarstaði og
Höskuldsstaði í Eyjafirði og milligjöf, dags. 18.5.1464. (Í.f. V, bls. 420-421).
Kaupmálagerningur Bjarna Ólasonar og Margrétar Ólafsdóttur 1461 vottaður
þann 8.5.1471. Móðir Margrétar reiknar henni í kaupmála m.a. tvær jarðir, önnur
þeirra Kasthvammur, 26 hundruð. (Í.f. V, bls. 610-611).
Jarðakaup, dags. 12.4.1477. Jörðin Þverá í Laxárdal seld með ítökum, þ. á m.
„giellfienadar resktr til afriettar aa kroksdal arlega.“ (Í.f. VI, bls. 108-110).
Vogar með öllum gögnum og gæðum, er fylgt hafa að fornu og nýju, látnir í
makaskiptum fyrir Yztuvík í Laufásþingum og 30 hndr. í fljótgildum peningum,
dags. 15.6.1477 (27.3.1478). (Í.f. VI, bls. 113-114).
Máldagi Möðrudalskirkju 1493. Kirkjan á „vij kapla gongv: oc taka eigi vndan
fololld. yfver vm jokvlsáá.“. (Í.f. VII, bls. 198-199).
Vitnisburður um landeign Reykjahlíðar (snýst um land austan fjallgarða). Jón
Magnússon, sem hefur verið heimilisfastur í Reykjadal, við Mývatn og í öðrum
hreppum í Þingeyjarþingi í 60 ár, ber þann 26.9.1505 „ad þeir dandimenn sem att
hafa jordina reikiahlijd er liggur vid myvatnn hafa haft og halldid og sier eignad
med jordunni og kirkiunni i reykiahlijd auræfi oll atolulaust fyrir austann fiallgarda þa sem næsta liggia vid myvatn fyrir austann vatnid ad jokulsä og
omerkinga alla millum Jlifsvatna og brædraklifs fyrir vtann herddibreid. hefi eg
og heyrt mier marga skilvijsa elldre menn so seigia. ad þessi landareignn hafi
fylgt jordunni reykiahlijd langt fyrir mijna daga. so sagdi mier minn fader ad
hann hefdi hier skilrikji thil lesid vmm fyrr sagda landareign. og þeir hefdi þessa
landareign haft og halldit sem reikiahlijd hefdi att vmm hans daga. ... sagdi hann
þetta jtolulaust verid hafa vtann þær kaplagongur sem bref og mäldagar thil
seigia er aa melana hefur haftt verid.“ (Í.f. VII, bls. 799-800).
Vitnisburður Þórólfs Hranasonar um landeign Reykjahlíðar við Mývatn, dags.
6.5.1506: Hann hafi verið heimilisfastur í Þingeyjarþingi meir en 50 vetur og viti
full sannindi, að þeir, sem átt hafa jörðina Reykjahlíð, „hafa haft og halldid og
sier eignnad j allann þennann tijma auræfi þau oll er liggia fyrir austann myuatn
ad Jokulsaa og alla omerkinga a milli Jlifsvatna og brædrakliffs er liggur sudur a
auræffumm.“ Þessi landamerki og jarðareign hafi hann heyrt skilríka menn sér
eldri segja að hafi verið eignuð Reykjahlíð langt fyrir sinn aldur átölulaust fyrir
utan beitarítölur á melana, sem skilríki séu fyrir. (Í.f. VIII, bls. 94-95).
Vitnisburður Finnboga Jónssonar, Magnúsar og Gamla Þorsteinssonar, dags.
8.5.1506, um landareign Reykjahlíðar. Efnislega samhljóða þeim næsta á undan,
en þeir hafa verið heimilisfastir í Þingeyjarþingi meir en 40 vetur. (Í.f. VIII, bls.
95-96).
Dómur sex manna, dags. 17.5.1506 þar sem Reykjahlíð eru dæmd til fullar
eignar öræfi öll fyrir austan Mývatn. Finnbogi Jónsson útnefnir sex manna dóm
til að skoða, rannsaka og leggja á dóm um bréf, próf vitni og skilríki, sem Þorsteinn Finnbogason lagði fram, „huort hann skylldi at laugum hallda mega med
jordinni Reykiahlid oll auræfi þau er liggia fyrir austann myvatnn og hann
reiknade greindre jordu hefdi at fornnu fylt.“ Lagður fram fimm góðra manna
vitnisburður, sem lengi hefðu verið heimilisfastir í héraðinu, að þeir vissu fyrir
full sannindi, að þeir, sem átt hefðu Reykjahlíð, hefðu haft og haldið og sér
eignað meir en 40 vetur átölulaust allan þann tíma öræfi fyrir austan Mývatn að
Jökulsá og alla ómerkinga í milli Eilífsvatna og Bræðraklifs suður á öræfum.
Þetta hefðu skilríkir menn þeim eldri sagt. Tveir skilríkir menn sóru með fullum
bókareiði, að þessi öræfi og landamerki hefðu verið haldin átölulaus eign
Reykjahlíðar meir en 60 vetur „so onguann vissu þeir sier kalla annann nie
akiæru veita j millum Jokulsáá og fiallgardz þess er geingur næst fyrir austan
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myuatnn og ei nemur bufiar haga med omerkingum fra Jlifsvottnum og thil
brædraklijfs fyrir vtann herdibreid. soru þeir og ad þeir hefdi heyrtt marga
skilrijka menn so seigia sier ellre ad þessi landareign hefdi fylgt jordunni reikiahlijd langt fyrir þeirra daga jtolulaust. vtann þær kaplagaungur sem breff og
maaldagar thil seigia er a melana hefur haft verid.“ Reykjahlíð voru dæmd til
fullrar eignar öræfi öll fyrir austan Mývatn „med þeirra ollumm Endimaurkum
sem þar hafa vitni vmm borit og eidar vmm geingid og hier i dominum standa
...“. (Í.f. VIII, bls. 97-99).
Finnbogi Jónsson lögmaður samþykkir og staðfestir dóminn um Reykjahlíð,
næsta á undan, dags. 23.5.1506. Segir hann Þorstein Finnbogason, „eiga og att
hafa og logliga hallda meiga med jordunni reikiahlijd alla fyrskrifada jardar
eignn og hier fyrir greinir ad ollum oræfum thil greindumm þeim er liggia j
millum Jokulsar og bufiarhaga þeim er liggia austur fra þeim jordum er vid
myuatn standa. og sionhending fyrir austann alla bufirarhaga fyrrnefnda sudur i
oræfi so langt sem vatzfoll deilast og votn ad draga. eptir þui sem logbok
utuijssar vtann þad synist med mäldogum og loglegum vitnum sem i dominum
greinir ad nauckrer eigi hier vti þær jtolur eda itok sem logbok skipar j mot
riettumm hefdarvitnum eiga ad koma epter logumm.“ (Í.f. VIII, bls. 99-101).
Dómur sex manna af Finnboga Jónssonar vegna óheimils graftar á landi og jörð í
Reykjahlíð og brottnáms brennisteins, dags. 26.5.1506. (Í.f. VIII, 101-103).
Testamentisbréf Gottskálks Nikulássonar biskups, dags. 6.6.1520. Hólakirkju
ánafnað Fagranes, 14. hundruð. (Í.f. VIII, bls. 726-728).
Jarðakaup Jóns Arasonar og Þorsteins Finnbogasonar, dags. 14.7.1531. Jón
biskup hefur selt Þorsteini Fagranes m.m. (Í.f. IX, 592- 594).
Vitnisburður um landamerki Möðrudals, dags. 6.12.1532. Þrír menn vitna, að
sonur fyrrum prests í Möðrudal lýsa því, að faðir sinn hefði haldið m.a. „atta
hrossa gòngu beit i Vegge ok Krokmel. ok taka ecke undan fololld. a Myvats
auræfe fyrer nordan Jokulsä. ok halfar Herdebreidstungur.“ (Í.f. IX, bls. 638639).
Þorsteinn Finnbogason gefur Nikulási syni sínum til kvonarmundar ýmsar jarðir
í Þingeyjarsýslu, þar á meðal Reykjahlíð, 30 hndr., og Voga, 30 hndr., dags.
30.9.1548. Þar kemur fram, að Þorsteinn hefur selt Nikulási Grímsstaði, 20 hndr.
(Í.f. XI, bls. 667-668).
Fagranes talið meðal jarða, sem Jón Arason hefur selt eða lógað (1550). (Í.f. XI,
bls. 873).
Gjörningur um máldaga og landamerki Möðrudals, dags. 1.9.1408. (Talið falsbréf). „(Enn) fremur a kirkian vij hrossa gaungu yfir um Jòkulsa og taka Eij
folòld undann. Omerkinga alla i Herdubreidstungum.“ (Í.f. XII, bls. 37-39).
Skýrsla um jarðaviðskipti Jóns Arasonar, dags. 1.9.1552. Fagranes, 8 hundruð,
selt undan Hólastól. (Í.f. XII, bls. 459- 460).
Nikulás Þorsteinsson fær Vigfúsi bróður sínum brennistein í Fremrinámum og
heima í Hlíðarnámum og Kröflu alla til ævinlegrar eignar, dags. 6.6.1553. (Í.f.
XII, bls. 557).
Þorsteinn Finnbogason lýsir að hann hafi gefið séra Birni Gíslasyni brennistein í
Fremrinámum í sína lífsdaga, dags. 23.8.1553. (Í.f. XII, 612).
Ólafur Hjaltason biskup fær Nikulási Þorsteinssyni kirkjuhlutann í Reykjahlíð,
30 hundruð, árið 1555, vottað af biskupi, dags. 6.9.1557. (Í.f. XIII, bls. 92-94).
Vitnisburður um lýsingu Grænavatnseiganda á yfirgangi Þorsteins Finnbogasonar í Reykjahlíð og Vigfúsar og Nikulásar sona hans, m.a. varðandi Fremrinámur og ómerkinga fyrir austan fjallgarða, milli Eilífsvatna og Bræðraklifs,
dags. 2.5.1562: „Yferlysti hann fyrir oss at hann hefdi Grænavatn optsinis logfest
medan Þorsteirn lifdi og þar med fremre nama. og hefdi hann og hans syner haft
samt vijsvitandi. Opt sagdist hann laga bedist hafa a fremre namum og annari
landareign Grænavatz af Ara Jonssyni logmanni og eigi feingid hafa. Sagdi hann
Þorsteirn Fimbogason hefdi stefnt Magnusi Palssyni omaga fiar sins fyrir
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Brennisteininn j fremre namum. hier med sagdi hann ad lyst hefdi fyrer sier Jon
liotur Magnusson og Halldor Sigmundsson þeir sem vm oræfin soru. at þeir
hefdo alldre annat suarit. enn þad Hlijdar kyrkiu hefdi verid eignader aller
omerkingar fyrer austan fiallgarda j mille Jlijfsvatna og Brædraklifs. þeir sem
mædur helgudu sier eij. enn eij vissu þeir huort kirkian ætti edur eij.“ (Í.f. XIII,
bls. 712-714).
Samþykkt kaup á Grænavatni og lýst landamerkjum. Einnig nefndur geldfjárrekstur á Hlíðaröræfi, dags. 2.5.1562. (Í.f. XIII, bls. 714-717).
Dómur um kaupbréf fyrir Grænavatni, dags. 6.5.1562, og lýst landamerkjum
„sem Kolbeirn (Arngrímsson) tilskillde. einkade og änafnade Magnuse Jonssyne
i þeirra kaupbrefe ...: fyrer utann framm i Grenavatnsös. og vestur i þä tiòrn. sem
þar geingur i mille. og i gard þann vestur ür tiòrnenne geingur. og þadann riettsynis ür gards Endanum. og vestur i Kräkä. enn landamerke räda austur ur
Grenalækiaröse. og i gröf þä. sem geingur austur effter hraunum þeim. sem
liggia fyrer sunnann Gard. og þadann i gard þann sem geingur riettsynis ut i
vogsbotninn hiä Grenavatnsnauste. þadann og austur i gard þann. sem skilur land
mille Briamsness og Grenavatns. þadann riettsynis ür þeim garde og ustur i
Burfellsskòrd hin sidre. þadann og austur i Hafragiä. rædur þä. giäinn og framm
ad Brædraklife. og þadann og austur under Herdebreid. og allann Heilagsdal.
riett ur Herdebreid til vesturs. og so üt i Sudurärbotna. rædur þä Sudurä. i Liosbleiksbittu. þar med alla Kieralæke ofann ad Störafosse. og allt land jtòlulaust.
fyrir austann Kräkälæke. og ütj möts vid fyrgreind landamerke. Enn fyrer utann
og austann. ofann i Kräkaa. ... þar med Grenavatn ætte gielldfiärrekstur ä Hlijdar
òræfe.“ (Töldu dómsmenn landamerkin rétt). (Í.f. XIII, bls. 720-723).
Vitnisburður, dags. 30.8.1562, um að Kolbeinn Arngrímsson kvittaði Magnús
Jónsson fyrir andvirði Grænavatns og handfesti honum þann eið að sverja nær
Magnús vildi, að hann vissi ei betur en Grænavatn ætti alla þá landareign,
ummerki og ítölur sem Kolbeinn hefði til greint, einkað og ánafnað Magnúsi og
stóð í þeirra kaupbréfi. Einnig að Kolbeinn hefði lýst, að Þorsteinn Finnbogason
hefði með engum lögum sótt af sér Fremrináma. Ungum og nær ómagi hefðu
gamlir menn sagt honum, að Kolbeinn Þorgrímsson, afi hans, hefði haft, haldið
og sér eignað og jörðinni Grænavatni alla Fremrináma og enginn talað upp á
nema Þorsteinn Finnbogason. Kolbeinn Þorgrímsson hefði flutt brennistein úr
Fremrinámum til Straums og Flateyjar. Nefndir tveir menn sem hefðu boðið
Finnboga lögmanni að sverja þess eið en eigi fengið. (Í.f. XIV, bls. 9-10).
Vitnisburður um, að Kolbeinn Arngrímsson hefði svarið bókareið um lýsingu
sína á landareign og ítölum Grænavatns, dags. 18.9.1562. (Í.f. XIV, bls. 14).
Vitnisburður um varnaðarorð Magnúsar Jónssonar við Kolbein Arngrímsson og
Kolbeinn hafi staðið fast við fyrri orð sín, þ.e. eið og lýsingu, dags. 14.7.1563.
(Í.f. XIV, bls. 123-124).
Dómur um Grænavatn, dags. 7.8.1565. Ákæra Nichils skrifara kongsdómins
vegna um jörðina Grænavatn, sem Kolbeinn Arngrímsson hefði átt. Lesinn upp
dómur Páls Stígssonar, þar sem peningar Kolbeins voru dæmdir á konungs náð.
Lesið meðkenningarskjal Kolbeins þar sem hann játaði að vera flæktur í sifjaspellamál áður en hann seldi Magnúsi Jónssyni Grænavatn.. Var Magnús Jónsson dæmdur til þess að koma til næsta Öxarárþings til svars við höfuðsmann um
Grænavatn og beggja lögmanna og lögréttunnar dóm. (Í.f. XIV, bls. 409-411).
Grænavatn reiknað 30 hundruð í fjórðungsgjöf í kaupmála, dags. 22.9.1565. (Í.f.
XIV, bls. 422-423).
Máldagi Péturskirkju á Einarsstöðum (1429). (Í.f. IV, bls. 377).
Jarðakaup, dags. 18.4.1504. Jón Ásgrímsson selur Helga Ásgrímssyni jarðirnar
Sirsstaði, Bitru og Haus í Kræklingahlíð fyrir hálfar jarðirnar Voga við Mývatn,
Breiðumýri í Reykjadal og Bjarnastaði í Bárðardal. (Í.f. VII, bls. 681).
Þorsteinn Finnbogason selur jarðir í Eyjafirði en fær á móti jarðir í Þingeyjarsýslu með öllum þeim gögnum og gæðum er greindum jörðum fylgir og fylgt
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hefur að fornu og nýju, þar á meðal Voga, dags. 23.5.1514. (Í.f. VIII, bls. 487488).
2(193) Makaskipti. Tunga öll í Bárðardal ásamt Öxará látin fyrir Sigluvík, dags.
4.1.1403. (Í.f. III, bls. 681-682).
2(194) Kaupbréf. Garður við Mývatn seldur (1510). (Í.f. VIII, bls. 303-304).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(166) Hólastólsjarðir. Skilmálar við sölu Hólastólsjarða, og listi yfir jarðirnar, dags.
13.3.1802. Þar eru taldar jarðirnar Fjöll og Hringver í máli 2, Nípá, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli í máli 4, Brettingsstaðir
(hálfir), Jökulsá, Hóll í Fjörðum, Svínárnes (hálft), Miðhús og Grímsnes í máli 5.
(Merkt almennt 1 a-e).
2(167) Reykjahlíð m.m. Bréf dómsmálaráðuneytisins danska (sem fór með Íslandsmál)
til amtmanns í Norður- og Austuramti um leigusamning á brennisteinsnámum í
Þingeyjarsýslu, þ.e. Reykjahlíðar-, Kröflu- og Fremrinámum, dags. 6.7.1872. Í
samningnum frá 13.4.1872 er tekið fram, að landið í kringum námurnar sé ekki
eign hins opinbera. (Merkt 1 a-c).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
2(168) Einarsstaðir. Einarsstaðir reiknaðir 90 hndr. í vitnisburði um giftingarmála Helgu
Aradóttur og Páls Jónssonar (Staðarhóls-Páls), dags. 14.1.1558. (Merkt 1 a-b).
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
2(169) Grænavatn. Dómur, sem varðar Grænavatn árið 1596. Umboðsmaður höfuðsmanns bar fram vitnisburðarbréf, að Kolbeinn Arngrímsson hefði á sig játað að
hann væri brotlegur og hann hefði beðið sér náðar. Aðrir dómar, eiðar og
úrskurðir komu fram í móti því, sem þóttu hrinda þessum vitnisburði fullkomlega
og hann dæmdur því ekkert afl hafa. (Merkt 1).
Önnur prentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11.):
2(171) Makaskipti á brennisteinsnámum. Bréf konungs til Nikulásar og Vigfúsar
Þorsteinssonar, dags. 20.3.1563, með skipun um makaskipti á brennisteinsnámum þeirra fyrir jarðir eða lén. Veitingabréf Nikulásar fyrir Munkaþverárklaustri og Vigfúsar fyrir Norðursýslu og Syðrafjalli m.m., dags. 15.8.1563.
Tilvísun til afsalsbréfs fyrir brennisteinsnámum, dags. 15.8.s.á. (Merkt 1 a-b).
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
4(66)
Vogar og Reykjahlíð, dags. 15.7.1982.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(30)
Vogar, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(31)
Vogar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(32)
Vogar I-IV, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-i
4(33)
Skútustaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(34)
Skútustaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(35)
Skútustaðir I-III, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-f
4(36)
Reykjahlíð, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(37)
Reykjahlíð, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(38)
Reykjahlíð I-IV, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-k
4(39)
Víðihlíð, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(40)
Víðihlíð, þinglýsingarvottorð dags. 29.1.2007.
4(41)
Reynihlíð, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(42)
Reynihlíð, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(43)
Reynihlíð, þinglýsingarvottorð dags. 29.1.2007.
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4(56)
a-h
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4(58)
4(59)
a-d
4(74)
a-b
4(75)
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4(76)
4(78)

Bjarg, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Bjarg, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Bjarg, þinglýsingarvottorð dags. 29.1.2007.
Svartárkot, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Svartárkot, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Svartárkot, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Svartárkot, þinglýsingarvottorð dags. 30.1.2007.
Grænavatn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Grænavatn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Grænavatn I-IV, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Grímsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Grímsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Grímsstaðir I-IV, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Einarsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Einarsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Einarsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Brú, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.
Brú, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Norður-Múlasýslu.

Brú, síða úr Veðmálaregistri Norður- Múlasýslu.
Afsal íslenska ríkisins á Einarsstöðum til Jóns Haraldssonar, dags. dags.
27.5.1942.
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4):
4(60)
Vogar, dags. 25.7.1933.
4(61)
Vogar, dags. 24.6.1945.
4(62)
Grímsstaðir, dags. 21.7.1951.
4(63)
Vogar, dags. 17.7.1956.
4(77)
Vogar, dags. 2.6.1934.
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6):
4(64)
Dómur
um
Hraunardalsafrétt.
Dómsmál
milli
Einarsstaða
og
Mývatnssveitarmanna, dags. 15.6.1849.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(72)
Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Svæðisskráning. Fornleifastofnun
a-c
Íslands 1996, bls. 3-6, 62-67, 73-4, 78-79, 194 og 174-190, ásamt kortum.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(25)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 314-341.
4(26)
Ný jarðabók 1861, bls. 121-132.
4(27)
Fasteignabók 1921, bls. 153-169.
4(28)
Fasteignabók 1932, bls. 83-90.
4(29)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 42-48.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(14)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 64/1893, B-deild, bls.
85-90.
4(15)
Reglugjörð um fjallskil í Þingeyjarsýslu, nr. 108/1904, B-deild, bls. 235-243.
4(16)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 82/1913, B-deild, bls.
122-132.
4(17)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 58/1920, B-deild, bls.
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160-168.
Reglugjörð um breytingu á reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu,
16.6.1920, B-deild, nr. 54/1924, bls. 92.
4(19)
Fjallskilareglugjörð fyrir Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár, nr. 69/1929, B-deild,
bls. 203-213.
4(20)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 107/1937, B-deild, bls. 195203.
4(21)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 231/1952, Bdeild, bls. 446-453.
4(22)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 77/1959, Bdeild, bls. 133-141.
4(23)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík, nr. 207/1974, Bdeild, bls. 444-451.
4(24)
Fjallskilasamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, nr. 169/1996,
B-deild, bls. 342-349.
4(67)
Auglýsing um bann við upprekstri sauðfjár á afrétti í Skútustaðahreppi í SuðurÞingeyjarsýslu, nr. 442/1987, B-deild, bls. 849.
Prentaðir máldagar ofl. úr Íslensku fornbréfasafni (skjalaflokkur B.5.):
4(68)
Sölubréf fyrir Brú, 20 hndr., 1500/1501. (Í.f. VII. b., bls. 527-528).
4(69)
Vitnisburður 1512 um sölu á Brú. (Í.f. VIII. b., bls. 368).
4(70)
Vitnisburður um landamerki Möðrudals 1532. Þar eru nefndar hálfar Herðibreiðstungur. Einnig er getið Skjöldólfsstaða. (Í.f. IX. b., bls. 638-639).
4(71)
Dómur um Brú 1544. (Í.f. XI. b., bls. 339-341).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Stjórnartíðindum (skjalaflokkur B.6.):
4(73)
Bréf landshöfðingja til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu um sýslusjóðsgjald af brennisteinsnámum. (Stjr.tíð. B.deild 1880-1884).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(1)
Beiðni óbyggðanefndar til Skútustaðahrepps um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(2)
Beiðni óbyggðanefndar til Þingeyjarsveitar um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(3)
Beiðni óbyggðanefndar til Aðaldælahrepps um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(4)
Svar Þingeyjarsveitar, dags. 9.2.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt yfirliti yfir fjallskil í Þingeyjarsveit, vestari hluta, dags. febr.
2007.
4(5)
Svar Aðaldælahrepps, ódags. en mótt. 30.1.2007, við bréfi óbyggðanefndar,
dags. 19.1.2007, ásamt grunnkorti Aðaldælahrepps (ódags. og ekki í mælikv.).
4(6)
Svar Skútustaðahrepps, dags. 12.3.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt fylgiskjölum, þ.á. m. afréttarskrá Skútustaðahrepps frá 1878.
4(7)
Beiðni félagsmálaráðuneytisins til allra sveitarstjórna um upplýsingar varðandi
afrétti, dags. 20.2.1989.
4(8)
Svar Aðaldælahrepps, dags. 5.12.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(9)
Svar Bárðdælahrepps, dags. 10.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(10)
Álitsgerð um réttarstöðu svokallaðs Austurafréttar, sem liggur sunnan Bárðardals og Mývatns í Suður-Þingeyjarsýslum, dags. 20.2.1980.
4(11)
Svar Reykdælahrepps, dags. 25.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(12)
Bréf Skútustaðahrepps til félagsmálaráðuneytisins varðandi hreppamörk við
Bárðdælahrepp á Framdölum, dags. 13.2.1991.
4(13)
Bréf Bárðdælahrepps til félagsmálaráðuneytisins um að sveitarstjórnir Bárðdælahrepps og Skútustaðahrepps hafi ákveðið að vísa ágreiningi um

4(18)
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4(65)

sveitarfélagamörk til úrskurðar hjá félagsmálaráðuneytinu, dags. 20.2.1991.
„Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959. Fylgiskjal með bréfi
Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags.
14.11.1985.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Brúar á Jökuldal vegna Krepputungu:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
5(1)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
5(2)
Bréf Náttúruverndarráðs til Sýslumanns N-Múlasýslu um friðlýsingu á Hvannalindum, dags. 7.9.1971.
5(3)
Yfirlýsing eiganda Brúar um að Hvannalindir séu innan marka Brúar og samþykki um friðlýsingu Hvannalinda, dags. 24.7.1972.
5(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brú I, dags. 18.3.2005.
5(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brú II, dags. 18.3.2005.
5(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Brú (Sigurðarskáli), dags. 31.3.2005.
5(7)
Ljósrit úr bréfabók Jökuldalshrepps 1889-1904.
5(8)
Tilkynning Náttúruverndarráðs til Sigvarðar Péturssonar varðandi friðlýsingu
Kringilsárrana, dags. 20.5.1975, ásamt Frásögn Náttúruverndarráðs um
tilkynningu friðlýsingarinnar, dags. 10.6.1975.
5(9)
Bréf Náttúruverndarnefndar N-Múlasýslu til Náttúruverndarráðs í Reykjavík
varðandi verndun Hvannalinda í Krepputungu, dags. 23.1.1970.
5(10)
Landleigusamningur. Stefán og Sigvarður Halldórssynir leigja Völundi
Jóhannessyni 5 ha úr landi Brúar í Grágæsadal, dags. 1.2.1997.
5(11)
Tilkynning um friðlýsingu fornminja í landi Brúar, dags. 18.12.1969.
5(12)
Myndir sem sýna vörðu nyrst á Krepputungu, ódags. en mótt. 5.9.2007.
a-b
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Reykjahlíðar, Voga, Grímsstaða og Skútustaða:
6
Kröfulýsing, dags. 3.4.2007.
6(1)
Yfirlýsing og samkomulag landeigenda í Skútustaðahreppi varðandi framlagða
uppdrætti af landamerkjum, dags. 30.11.2006.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Grímsstaða I-IV:
7
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði I, dags. 23.1.2007.
7(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði II, dags. 23.1.2007.
7(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði III, dags. 23.1.2007.
7(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsstaði IV, dags. 23.1.2007.
7(5)
Útprentun af færslum fyrir Grímsstaði I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
7(6)
Útprentun af færslum fyrir Grímsstaði II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
7(7)
Útprentun af færslum fyrir Grímsstaði III, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
7(8)
Útprentun af færslum fyrir Grímsstaði IV, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
7(9)
Úrskurður gerðardóms um mat bóta vegna lagningar Kísilsvegar, dags.
30.7.1969.
7(10)
Umsókn Landsnets til landeigenda Grímsstaða um samþykki til uppsetningar og
reksturs á mælistöð, dags. 1.9.2005.
7(11)
Umsókn Landsnets til skipulags- og byggingarfulltrúa Þingeyjarsýslu um
heimild til uppsetningar og reksturs á tveimur mælingamöstrum, dags.
20.7.2005.
7(12)
Heimild skipulags- og byggingarfulltrúa Þingeyjarsýslu til Landsnets til
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uppsetningar og reksturs á tveimur mælingamöstrum, dags. 12.8.2005.
Greinargerð, dags. 8.8.2007. (Einarsstaðir í Reykjadal, Grímsstaðir, Reykjahlíð,
Skútustaðir, Vogar I-IV og afréttur í Skútustaðahreppi).

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Reykjahlíðar:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð I, dags. 23.1.2007.
8(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð II, dags. 23.1.2007.
8(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð III, dags. 23.1.2007.
8(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahlíð IV, dags. 23.1.2007.
8(5)
Útprentun af færslum fyrir Reykjahlíð I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
8(6)
Útprentun af færslum fyrir Reykjahlíð II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
8(7)
Útprentun af færslum fyrir Reykjahlíð III, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
8(8)
Útprentun af færslum fyrir Reykjahlíð IV, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
8(9)
Leyfi menntamálaráðherra fyrir nafni á nýbýlinu Bjargi, dags. 8.12.1950.
8(10)
Fylgigögn með dagbókarfærslum Illuga Jónssonar bónda í Reykjahlíð merkt
Fskj. 0-8 með uppdrætti. Fylgigögnin eru ársett 1933-1957.
8(11)
Bréf Landsvirkjunar til Landeigenda Reykjahlíðar varðandi fyrirhugaða uppsetningu á tilraunalínu norðan Herðubreiðarfjalla og sunnan Hafragjár, dags.
28.1.1993, ásamt uppdráttum.
8(12)
Heimildarbréf Eldár til Landsvirkjunar vegna fyrirhugaðrar uppsetningu á
tilraunalínu norðan Herðubreiðarfjalla, dags. 28.2.1993.
8(13)
Skjalaskrá Reykjahlíðar, sönnunargögn/fylgigögn, dags. 30.3.2007.
8(14)
Fundargerð Skútustaðahreppsnefndar, dags. 13.3.1878.
8(15)
Landamerki Þeistareykjaafréttar, ódags. í kringum 1891.
8(16)
Leiga á fossum í landi Reykjahlíðar, dags. 14.8.1899.
8(17)
Afsal Jóns Einarssonar Reykjahlíð á vatnsréttindum til Gigant. Endurrit úr
veðmálabók Þingeyjarsýslu dags. 11.2.1909.
8(18)
Bréf skrifstofu Þingeyjarsýslu til Hallgríms Péturssonar, Vogum, varðandi málskostnað, dags. 11.11.1914.
8(19)
Bréf frá Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu varðandi grenjavinnslu í
Grafarlöndum, dags. 19.11.1923.
8(20)
Dagbókarfærslur, dags. 1942.
8(21)
Dagbókarfærslur, dags. 1943.
8(22)
Safnaðarfundargerð (Reykjahlíðarkirkja), dags. 5.6.1955.
8(23)
Dagbókarfærslur, dags. 1959 og 1962.
8(24)
Samningur milli Landgræðslu ríkisins og landeigendafélag Reykjahlíðar vegna
Grænulágar, ódags.
8(25)
Samningur um gerðardóm milli eigenda Reykjahlíðar og sveitastjórnar Skútustaðahrepps, vegna byggingalóða, dags. 1.6.1968.
8(26)
Samningur milli eigenda Reykjahlíðar og Ríkissjóði Íslands varðandi jarðhitaréttindi, dags. mars 1969.
8(27)
Fundargerð eigenda og ábúenda á jörðinni Reykjahlíð, dags. 16.11.1969.
8(28)
Umboð frá eigendum Reykjahlíðar til Páls S. Pálssonar hrl. vegna hagsmunagæslu um jarðhitaréttindi, dags. 20.12.1969.
8(29)
Efnistaka Vegagerðar ríkisins, dags. 1969.
8(30)
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðartorfu, dags. 5.7.1970.
8(31)
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 6.12.1970.
8(32)
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 17.1.1971.
8(33)
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 7.5.1971.
8(34)
Örnefnaskrá (1 bls.) Þeistareykjaafréttar, Ari Gíslason skráði, ódags.
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8(35)
8(36)
8(37)
8(38)
8(39)
8(40)
8(41)
8(42)
8(43)
8(44)
8(45)
8(46)
8(47)
a-g
8(48)
8(49)
8(50)
8(51)
8(52)
8(53)
8(54)
8(55)
8(56)
8(57)
8(58)
8(59)
8(60)
8(61)
8(62)
a-d
8(63)
a-b
8(64)
8(65)
8(66)
8(67)
8(68)
8(69)
8(70)

Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 5.3.1972.
Samningur milli eigenda Reykjahlíðar og Starfsmannafélags Kísiliðjunnar hf.
um lóðarafnot í Gæsadal, ódags. en þinglesið 1972.
Bréf eigenda Reykjahlíðar vegna fyrirætlana um jarðgufuvirkjun í nágrenni
Mývatns, dags. 5.12.1973.
Tillaga Náttúruverndarráðs um Herðubreiðarfriðland, dags. 27.3.1974.
Bréf Náttúruverndarráðs til eigenda Reykjahlíðar vegna tillögu um Herðubreiðarfriðland, dags. 4.4.1974.
Yfirlýsing Náttúruverndarráðs vegna friðlýsingar Herðubreiðar og Herðubreiðarlinda, dags. 7.6.1974.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 13.10.1974.
Fundargerð hreppsnefndar Skútustaðahrepps og iðnaðarráðherra, dags. 9.5.1975.
Fundargerð hreppsnefndar Skútustaðahrepps og iðnaðarráðherra, dags. 9.5.1975.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar og hreppsnefndar Skútustaðahrepps,
dags.12.5.1975.
Greinargerð: Umhverfisáhrif gufuaflsvirkjana við Kröflu eða Hverarönd, dags.
6.5.1975.
Bréf Starfsmannafélags Kísiliðjunnar til félags landeigenda Reykjahlíðar v/leigu
eftir Gæsadal fyrir árið 1975, dags. 1.8.1975.
Reikningar frá félagi Landeigenda Reykjahlíðar til Starfsmannafélags Kísiliðjunnar vegna leigu eftir Gæsadal 1975, 1976, 1977, 1981, 1982, 1985 og 1986.
Bréf Náttúruverndarráðs varðandi náttúruvættið Öskju, dags. 28.9.1977.
Landleiga Kísiliðju og Gæsadals, dags. 1976.
Greiðsla Kísiliðjunnar hf. vegna lóðarleigu, ódags.
Samningur milli Landeigenda Reykjahlíðar og Orkustofnunar vegna töku á
steypuefni og mannvirkjagerðar í Kröflu, dags. 12.6.1976.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar dags. 13.6.1976.
Yfirlýsing eigenda Neistabarða varðandi friðun og uppgræðslu landsvæðis, dags.
21.7.1977.
Bréf Náttúruverndarráðs um friðlýsingu Öskju í Dyngjufjöllum, dags. 28.9.1977.
Bréf Náttúruverndarráðs vegna friðlýsingar Öskju sem náttúruvættis, dags.
24.11.1977.
Reikningur vegna skaðabótagreiðslu, dags. 18.7.1978 og kvittun Vegagerðar
Ríkisins vegna efnistöku í Námaskarði, dags. 30.12.1978.
Kvittun Vegagerðar Ríkisins vegna bóta og lagningar Norðurl.v., dags.
29.11.1978.
Fundargerð sveitarstjórnar Skútustaðahrepps, dags. 2.11.1979.
Fundargerð sveitarstjórnar og bænda í Mývatnssveit, dags. 12.12.1979.
Ljósrit af korti sem sýnir Þeistareykjabungu, ódags. ekki í mælikvarða.
Reikningur frá Nýju sendibílastöðinni, dags. 15.9.1971.
Reikningar Fiskræktarstöðvarinnar Laxalóni til Sverris Tryggvasonar Víðihlíð,
dags. 15.9.1971 og 7.6.1972.
Reikningur Fiskræktarstöðvarinnar Laxalóni til Reykjahlíðarbænda, dags.
24.8.1974.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 15.10.1978.
Greiðsla Rafmagnsveita ríkisins fyrir möl, dags. 27.2.1979.
Umsókn Rafmagnsveita ríkisins til landeiganda Reykjahlíðar um leyfi til
nýtingar Sandbotnalinda sem vatnsbóls fyrir ferskvatnsveitu Kröfluvirkjunar,
dags. 11.2.1980.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 29.2.1980.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 5.5.1980.
Fundargerð sveitarstjórnar Skútustaðahrepps með sýslumanni Þingeyjarsýslu,
dags. 9.5. ekki ársett (líkl. 1980).
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps varðandi
austurmörk Reykjahlíðar, dags. 15.6.1980.
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Umsóknareyðublað um rjúpnaveiðileyfi í landi Reykjahlíðar.
Bréf sýslumanns Þingeyjarsýslu til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps varðandi
ákvörðun um mörk afréttarlands og heimalanda jarðanna Voga og Reykjahlíðar,
dags. 27.6.1980.
Bréf sýslumanns Þingeyjarsýslu til landeigenda Reykjahlíðar varðandi hagatoll
fyrir beitarafnot á afréttarlandi Reykjahlíðar, dags. 27.6.1980.
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til iðnaðarráðherra varðandi hitaveitu Reykjahlíðar, Illugi Jónsson, dags. 4.5.1981.
Beiðni til landeigenda Reykjahlíðar um leyfi til athugunar á notkunarmöguleikum leirs í Reykjahlíðarlandi, dags. 17.7.1981.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 6.9.1981.
Bréf hreppsnefndar Skútustaðahrepps til landeigenda Reykjahlíðar varðandi
peningalán, dags. 6.10.1981.
Bréf Náttúruverndarráðs til landeigenda Reykjahlíðar varðandi vegagerð um
Gjástykki, dags. 18.8.1982.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 23.8.1982.
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til Náttúruverndarráðs ásamt fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 25.8.1982.
Bréf yfirverkfræðings til starfsmanna Kröfluvirkjunar um meðferð skotvopna á
athafnasvæði Kröfluvirkjunar dags. 28.9.1982.
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps varðandi
greiðslu hagatolls, dags. 10.1.1983.
Bréf Náttúruverndarráðs til landeigenda Reykjahlíðar varðandi vatnssnyrtihús í
Herðubreiðarlindum, dags. 3.6.1983.
Álitsgerð Guðmundar Skaftasonar hrl. varðandi ákvörðun og greiðslu hagatolls,
ódags.
Bréf Pósts- og símamálastofnunar til landeigenda Reykjahlíðar varðandi reisingu
radíóstöðvar, dags. 18.8.1983.
Lóðarleigusamningur milli landeigenda Reykjahlíðar og Pósts- og símamálastofnunar fyrir tækjahús og loftnetamannvirki í landi Reykjahlíðar, dags.
18.8.1983.
Beiðni Víðsjár-kvikmyndagerðar til sveitarstjóra Skútustaðahrepps um leyfi til
kvikmyndatöku við Námaskarð, dags. 14.12.1983.
Orðsending Skútustaðahrepps til landeigenda Reykjahlíðar vegna kvikmyndatöku í Námaskarði, dags. 23.12.1983.
Bréf frá sveitastjóra Skútustaðahrepps til landeigenda Reykjahlíðar varðandi
hagatoll og innheimtu hans, dags. 19.6.1984.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 9.8.1984.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 9.10.1984.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 14.2.1985.
Reikningur vegna lóðarleigu frá landeigendum Reykjahlíðar til Kísiliðjunnar hf.,
dags. 1.7.1985.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 15.10.1985.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 12.11.1985.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 22.11.1985.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 21.04.1986
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til Vegagerðar ríkisins varðandi Dettifossveg,
dags. 24.4.1986.
Bréf Ferðafélags Akureyrar til landeigenda Reykjahlíðar varðandi teikningu af
húsi, dags. 7.8.1986.
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til Ferðafélags Akureyrar varðandi uppsetningu
húss FA í Herðubreiðarlindum, dags. 9.9.1986.
Fundargerð landeigenda Reykjahlíðar, dags. 1.10.1986.
Greinargerð sveitarstjórnar Skútustaðahrepps vegna upprekstrar á Austurafrétti
eftir göngur haustið 1986, dags. 9.6.1987.
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Samningur milli Landgræðslu ríkisins og landeigendafélag Reykjahlíðar um
landgræðslu í nágrenni Reykjahlíðar, dags. 25.9.1989.
Samningur milli Landssambands íslenskra vélsleðamanna og Fjallskilaskjóðs
Skútustaðahrepps um byggingu gagnamannahúss við Búrfellsmel, dags.
16.11.1989.
Samningur milli landeigenda Reykjahlíðar og Skútustaðahrepps um land undir
varmaskiptastöð, dags. 20.1.1990, ásamt uppdrætti.
Samningur milli landeigenda Reykjahlíðar og Skútustaðahrepps um vatnsréttindi, dags. 20.1.1990.
Bréf Stefáns Skaftasonar varðandi leigusamning Skútustaðahrepps við eigendur
Reykjahlíðar, dags. 30.1.1990.
Bréf Skútustaðahrepps til Landeigendafélags Reykjahlíðar varðandi bréf Stefáns
Skaftasonar frá 30.1.1990, dags. 16.03.1990.
Samkomulag landeigenda Reykjahlíðar og Landgræðslu ríkisins um beitarhólf,
dags. 30.5.1990.
Forsíða faxsendingar til Pósts og síma frá Landgræðslu ríkisins, dags. 1.6.1990.
Landleigusamningur milli landeigenda Reykjahlíðar og Golfklúbbs Mývatnssveitar um land til afnota undir golfvöll, dags. 30.8.1991, ásamt ljósriti af
loftmynd.
Reikningar frá RÚV vegna auglýsinga um rjúpnaveiðibann, dags. 1.11.1995,
1.11.1996 og 9.11.1997.
Reikningar frá árunum 1991-1997, frá Dagsprent hf. og Pedromyndum vegna
auglýsinga um rjúpnaveiðibann í landi Reykjahlíðar.
Umsóknar Ferðamálaráðs Íslands til landeigenda Reykjahlíðar um styrk, dags.
22.5.1992.
Ljósrit af korti sem sýnir Herðubreiðarfjöll og Ódáðahraun, ódags. og án mælikvarða.
Bréf Landgræðslu ríkisins til landeigenda Reykjahlíðar varðandi uppgræðslu
innan Reykjahlíðargirðingar, dags. 12.3.1993.
Auglýsing vegna rjúpnaveiðibanns, ódags. auk staðfestinga vegna faxsendinga,
dags. 13.10.1993.
Auglýsing til RÚV vegna rjúpnaveiðibanns í landi Reykjahlíðar, ódags. 1993.
Orðsending Vegagerðarinnar til landeigenda Reykjahlíðar vegna greiðslu á möl,
dags. 31.12.1993.
Kvittanir fyrir möl. Vegagerð ríkisins greiðir landeigendafélagi Reykjahlíðar,
dags. 31.12.1993 og 8.12.1994.
Kvittanir vegna innborgana til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna rjúpnaveiðileyfa, dags. 5.1.1994, 20.10.1997, 31.10.1997, 20.2.1999 og 17.11.1995.
Beiðni Bjarna F. Einarssonar, fornleifafræðings til landeigendafélags Reykjahlíðar til fornleifarannsókna, dags. 28.9.1994.
Heimild landeigendafélags Reykjahlíðar til Bjarna F. Einarssonar, fornleifafræðings til fornleifarannsókna, dags. 12.10.1994.
Bréf Ferðamálaráðs Íslands til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna styrks til
úrbóta á ferðamannastöðum, dags. 28.11.1994.
Rjúpnaveiðileyfi í landi Reykjahlíðar fyrir: Stefán Hallgrímsson og Sverri Jónsson, dags. 30.10.1995, Pál Þorgeirsson, dags. 18.10.1996, Ingva Þórsson, dags.
21.10.1996 og Hjört P. Garðarsson, dags. 21.10.1996.
Bréf Landgræðslu ríkisins til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna auglýsingar
um rjúpnaveiði, ódags.
Lýsing Karls Strand á högum föður síns, dags. 2.12.1995.
Bréf Landeigenda Reykjahlíðar til Ferðafélags Húsavíkur varðandi leyfi til
byggingar skála á Heilagsdal og í Hvammfjöllum, dags. 8.12.1996, ásamt
teikningu.
Dómsorð vegna landamerkja milli jarða í Kelduhverfi og landamerki Aðaldælahrepps og Reykdælahrepps á Reykjaheiði, dags. 9.3.1999.
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Bréf Ferðamálaráðs Íslands til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna úrbóta á
fjölförnum ferðamannastöðum, dags. 5.5.1999.
Bréf Náttúruverndar ríkisins til Hins íslenska kvikmyndafélags, vegna kvikmyndatöku við Námaskarð, dags. 10.5.1999.
Bréf landeigendafélags Reykjahlíðar til fornleifanefndar varðandi leyfi dr.
Bjarna F. Einarssonar, fornleifafræðings til að vinna að fornleifarannsóknum í
landi Reykjahlíðar, dags. 13.5.1999, ásamt tölvupósti Bjarna F. Einarssonar til
Jóns Illugasonar, dags. 11.5.1999.
Bréf Línuhönnunar til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna kröfulínu 3 – frummat á umhverfisáhrifum, dags. 9.11.1999.
Bréf landeigenda Reykjahlíðar til Línuhönnunar hf. vegna kröfulínu 3-frummat á
umhverfisáhrifum, dags. 25.11.1999.
Skýrsla frá vettvangsferð ýmissa aðila um gönguleiðir á Leirhnjúkssvæðinu,
dags. 21.6.2000.
Auglýsing frá Eldá “Gjástykki Tour” ódags.
Bréf Íþróttafélagsins Eilífs til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna uppsetningar á skíðalyftu í nágrenni Kröfluvirkjunar, dags. 14.7.2000.
Bréf frá upplýsingamiðstöðinni í Reykjahlíðarskóla til landeigendafélags
Reykjahlíðar vegna gönguleiðar um Hvíthólaklif, dags. 18.7.2000.
Bréf landeigendafélags Reykjahlíðar til Ferðafélags Húsavíkur vegna byggingar
skála á Heilagsdal, dags. 9.11.2000.
Bréf landeigendafélags Reykjahlíðar til Íþróttafélagsins Eilífs vegna uppsetningu
og starfrækslu skíðalyftu í nágrenni Kröfluvirkjunar, dags. 9.11.2000.
Reikningur landeigendafélags Reykjahlíðar til Vegagerðar ríkisins vegna malar,
dags. 29.8.2001, ásamt sundurliðun.
Bréf landeigendafélags Reykjahlíðar til Skútustaðahrepps vegna byggingar á
Hlíðarhaga, dags. 30.10.2001.
Bréf Náttúrugripasafnsins á Akureyri til Náttúruverndarráðs vegna öflunar
steypumalar í Syðri-Langhól, dags. 1.9.2003.
Bréf Náttúrugripasafnsins á Akureyri til Héðins Sverrissonar vegna efnistöku úr
malarási norður af Kolatorfu, dags. 1.9.2003.
Samantekt Jóns Illugasonar um örnefnið Bræðraklif, dags. 12.2.2005.
Bréf Guðmundar Halldórssonar til Jóns vegna leitar í gögnum Reykjahlíðarkirkju, dags. 17.11.2006.
Samantekt Jóns Illugasonar um Bræðraklif og landamerki Reykjahlíðar, dags.
24.11.2006.
Tölvupóstssamskipti Árna Jóns Elíassonar, Landsneti, og Ólafs H. Jónssonar
vegna línu á vegum Landsvirkjunar - Landsnets milli Gjáfjalla og Herðubreiðafjalla, dags. 13.12.2006.
Samantekt Jóns Illugasonar um landamerki Reykjahlíðar – Herðubreiðartungur,
dags. 14.12.2006.
Bréf H. Larsen til Jóns Illugasonar vegna teikninga af skálum sem Ferðafélag
Húsavíkur hyggst reisa á Heilagsdal og Hvammsfjöllum, ódags.
Bréf Skútustaðahrepps til landeigenda Reykjahlíðar vegna byggingar á
Hlíðarhaga, ódags.
Reikningur frá Sniðli hf. til landeigendafélags Reykjahlíðar vegna rjúpnaveiði
dags. 31.10.1994.
Kvittun vegna greiðslu landeigendafélags Reykjahlíðar til Prentstofu Arkar ehf.
vegna auglýsingar, dags. 28.11.1996.
Skjalaskrá yfir hliðsjónargögn, dags. 30.3.2007.
Rammasamningur milli Landsvirkjunar og landeigenda Reykjahlíðar ehf. um
nýtingu jarðhita, kaup á fasteignum og fl., dags. í nóvember 2005, ásamt fylgiskjölum. (Áætlun fyrir rannsóknir á háhitasvæðum á Norðausturlandi fyrir árin
2005-2008; Orðsending nr. 15/2004 um landbætur, greiðslur fyrir efnistöku,
áætlaðan stofnkostnað girðinga og greiðslu viðhaldskostnaðar girðinga með
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stofn- og tengivegum; Afsal; Bókun um afmörkun svæðis D á fskj. 4 til norðurs;
Bréf til iðnaðarráðherra frá Landeigendum Reykjahlíðar ehf. dags. í nóv. 2005;
umboð).
Lóðarleigusamningur fyrir tækjahús í landi Reykjahlíðar við Mývatn, dags.
28.11.1983.
Viðaukasamningur við lóðaleigusamning um lóð undir fjarskiptahús á Námafjalli í Skútustaðahreppi, dags. 28.11.1983, dags. 9.2.2005.
Yfirlýsing, vegna lagningar ljósleiðara um land jarðarinnar Reykjahlíðar, dags.
25.10.2006.
Samningur milli Landeigenda Reykjahlíðar ehf. og Landsnets hf., dags.
25.10.2006, ásamt loftmyndum.
Lóðarleigusamningur vegna lóðar úr óskiptu landi jarðarinnar Reykjahlíðar,
dags. 24.8.2005, ásamt loftmynd og teikningu.
Leigusamningur um lóð undir ferðafélagsskála á Heilagsdal úr landi jarðarinnar
Reykjahlíðar í Skútustaðahreppi, dags. 1.1.2003, ásamt fylgiskjölum (stofnskjal,
teikningar af skála og hnitsetning).
Kort þar sem sýnd er staðsetning jarðskjálftastöðvar við Öskju ásamt myndum
og tölvupósti með útskýringum.
Greinargerð, sjá skjal nr. 7(13).
Kröfulýsing, dags. 30.3.2005, vegna Krepputungu.
Uppdráttur af merkjum fyrir Krepputungu, ódags. en mótt. 22.4.2005.
Auglýsing um Herðubreiðarfriðland í Stjórnartíðindum, dags. 11.8.1974, ásamt
teikningu af friðlandinu.
Ljósrit af bæklingi sem sýnir skála deilda Ferðafélags Íslands, ódags. en mótt.
21.8.2007.
Lóðaleigusamningur milli Landeigenda Reykjahlíðar ehf. og Ferðafélags Akureyrar vegna Herðubreiðalinda, dags. 16.1.2005.
Greinargerð: Herðubreiðarlindir–Hverjir eiga þær? Tekið saman af Ingvari
Teitssyni, formanni FFA, dags. júlí 2004.
Bréf Hreins Pálssonar hrl. til Jónasar A. Aðalsteinssonar, dags. 22.4.2005, ásamt
bréfi Ferðafélags Akureyrar til Hreins Pálssonar hrl. varðandi lóðaleigumál FFA
í Herðubreiðarlindum, dags. 17.4.2005, ljósriti af tveimur kortum með merkt
fyrir suð-austur merkjum Grænavatns (Bræðraklif), ódags. en mótt. 21.8.2007 og
bréfi FFA til Landeigendafélags Reykjahlíðar varðandi lóðarleigusamning vegna
starfsemi FFA í Herðubreiðarlindum, dags. 3.11.2004.
Bréf Landeigendafélags Reykjahlíðar til FFA varðandi landleigu FFA í Herðubreiðarlindum, dags. 16.6.2006.
Bréf FFA til Landeigendafélags Reykjahlíðar, dags. 17.7.2006, varðandi bréf
Landeigendafélagsins til FFA um landleigu FFA í Herðubreiðarlindum, dags.
16.6.2006.
Bréf Landeigendafélags Reykjahlíðar til FFA, dags. 12.8.2006, varðandi bréf
Landeigendafélagsins til FFA um landleigu FFA í Herðubreiðarlindum, dags.
17.7.2006.
Bréf FFA til Landeigendafélags Reykjahlíðar varðandi lóðarleigusamning vegna
starfsemi FFA í Herðubreiðarlindum, dags. 4.11.2004.
Bréf Árna Halldórssonar, bónda í Garði, til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps um
eignarhald á afréttum, dags. 2.8.2006.
Sölvi Magnússon og Anna Steinunn Einarsdóttir, lífshlaup í stuttu máli, ódags.
en mótt. 3.12.2007.
Samningur eigenda Reykjahlíðar og iðnaðarráðherra um land og jarðhitaréttindi
á afmörkuðu svæði, dags. 1970.
Samningur eigenda Reykjahlíðar og iðnaðarráðherra um jarðhitaréttindi í landi
Reykjahlíðar, dags. 1970.
Samningur og afsal eigenda Reykjahlíðar til raforkumálaráðherra á brennisteinshverum og jarðhitasvæði innan afmarkaðs svæðis, dags. 1968.
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Samningur eigenda Reykjahlíðar og raforkumálaráðherra um leigu jarðhitaréttinda á afmörkuðu landsvæði, dags. 1969.
Greinargerð um ferð Birkis Fanndals Haraldssonar o.fl. í Hafragjá á Mývatnsöræfum, dags. 8.9.2007, ásamt myndum.
Starfsemi FFA í Herðubreiðarlindum. Greinargerð vegna lóðaleigusamnings
milli Landeigendafélags Reykjahlíðar og Ferðafélags Akureyrar. Tekið saman af
Ingvari Teitssyni, dags. 11.11.2003.
Um eignarrétt að jarðhita í landi Reykjahlíðar, dags. 23.11.1968.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Skútustaða:
9
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skútustaði I, dags. 23.1.2007.
9(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skútustaði II, dags. 23.1.2007.
9(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skútustaði III, dags. 23.1.2007.
9(4)
Útprentun af færslum fyrir Skútustaði I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
9(5)
Útprentun af færslum fyrir Skútustaði II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
9(6)
Útprentun af færslum fyrir Skútustaði III, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
9(7)
Ljósrit af korti með áteiknuðum merkjum Skútustaða ásamt hornpunktaskrá,
dags. 18.1.2007, ekki í mælikvarða.
9(8)
Álitsgerð nefndar sem hreppsnefnd Skútustaðahrepps skipaði til að fjalla um
afréttarmálefni í Mývatnssveit dags. 15.1.1985.
Greinargerð, sjá skjal nr. 7(13).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Voga:
10
Kröfulýsing, dags. 28.8.2007.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Voga I, dags. 23.1.2007.
10(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Voga II, dags. 23.1.2007.
10(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Voga III, dags. 23.1.2007.
10(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Voga IV, dags. 23.1.2007.
10(5)
Útprentun af færslum fyrir Voga I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
10(6)
Útprentun af færslum fyrir Voga II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
10(7)
Útprentun af færslum fyrir Voga II og IV, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
10(8)
Útprentun af færslum fyrir Voga III, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
10(9)
Útprentun af færslum fyrir Voga IV, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
10(10) Útprentun af færslum fyrir Björk, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
10(11) Yfirlit yfir eignarhluta Voga í sameign, ódags. en mótt. 4.4.2007.
10(12) Leifur Sveinsson: „Í minningu látins vinar frá Vogum í Mývatnssveit“
Morgunblaðið, dags. 17.11. 2002.
10(13) Hnitpunktar landamerkjapunkta og útprentun korts fyrir Voga skv. lögfestum og
landamerkjabréfum, ódags.
10(14) Um ábúendur og búskap í Vogum tekið saman af Jóhanni Kristjánssyni Vogum í
jan. 2007.
10(15) Ljósrit úr dagbókum Hallgríms Péturssonar bónda í Vogum 1848-1926.
10(16) Úr bókum Sigfúsar Hallgrímssonar bónda í Vogum III. Nytjar Vogabænda
1907-1049.
Greinargerð, sjá skjal nr. 7(13).
10(18) Fundargerð landskiptafundar milli Voga I og Bjarkar, dags. 15.1.2004.
10(19) Afsal Þuríðar Einarsdóttur á 1/3 Voga I til Kristjáns Þórhallssonar, dags.
20.10.1960.
10(20) Landskiptagjörð fyrir ræktunarlandi úr landi Voga I, dags. 20.10.1960.
10(21) Leyfisbréf handa Kristjáni Þórhallssyni til að nefna býlið úr landi Voga I Björk,
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dags. 15.11.1960.
Þinglýsingarvottorð fyrir Björk, dags. 27.8.2007.
Fasteignamatsvottorð fyrir Björk, ódags. en mótt. 29.8.2007.
Bréf Landgræðslu ríkisins til eigenda Voga varðandi leyfi Landgræðslunnar til
að setja upp girðingu úr enda Garðsgirðingar á merkjum við Grænavatn, um
Þrengslaborgir í Stóra-Hnjúk, dags. 27.11.2006.
Bréf Landgræðslu ríkisins til landeigenda Voga 3 varðandi afhendingu á landgræðslusvæði, dags. 31.1.2007.
Bréf Landgræðslu ríkisins til landeigenda Voga 3 varðandi afhendingu á landgræðslusvæði, dags. 19.1.2007.
Reglur Landgræðslugirðingar um meðferð lands innan Lúdentsgirðingar í Skútustaðahrepp, dags. 1.10.1988.
Yfirlýsing þinglýstra eigenda Lúdents um ósk þeirra til Landgræðslu ríkisins að
friðað verði uppblásturssvæði í Lúdent, dags. 1973.

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hóla og Árhóla:
11
Tilkynning til óbyggðanefndar vegna Hóla og Árhóla, dags. 1.4.2007.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árhóla, dags. 30.3.2007.
11(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hóla, dags. 30.3.2007.
11(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hóla, dags. 30.3.2007.
11(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árhóla, dags. 16.2.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Kasthvamms og Árhvamms:
12
Kröfulýsing, dags. 1.4.2007.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kasthvamm, dags. 30.3.2007.
12(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árhvamm, dags. 30.3.2007.
12(3)
Leyfi barna Bergsteins Gunnarssonar til Aðalbjargar Jónasdóttur til að sitja í
óskiptu búi, dags. 23.2.1999.
12(4)
Hornpunktaskrá vegna Kasthvamms og Árhvamms, ódags. en mótt. 3.4.2007.
12(5)
Afsal jarðadeildar landbúnaðarráðuneytisins á eignarhluta ríkisins í Árhvammi
til Jóns Péturssonar, dags. 10.5.2001.
12(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kasthvamm, dags. 16.2.2007.
12(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árhvamm, dags. 30.3.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Grænavatns:
13
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grænavatn I, dags. 28.11.2006.
13(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grænavatn II, dags. 28.11.2006.
13(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grænavatn III, dags. 28.11.2006.
13(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grænavatn IV, dags. 28.11.2006.
13(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grænavatn I, dags. 19.2.2007.
13(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grænavatn II, dags. 19.2.2007.
13(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grænavatn III, dags. 19.2.2007.
13(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grænavatn III, dags. 19.2.2007.
13(9)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Einarsstaða I-II í Reykjadal vegna

„Framdalaafréttar“:
14

14(1)
14(2)
14(3)
14(4)

Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
Þinglýsingarvottorð fyrir Einarsstaði I, dags. 23.1.2007.
Þinglýsingarvottorð fyrir Einarsstaði II, dags. 23.1.2007.
Þinglýsingarvottorð fyrir Jaðar, dags. 23.1.2007.
Útprentun af færslum fyrir Einarsstaði I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
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14(5)
14(6)
14(7)
14(9)
14(10)
14(11)
14(12)

Útprentun af færslum fyrir Einarsstaði II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
ódags.
Útprentun af færslum fyrir Jaðar, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, ódags.
Hornpunktaskrá fyrir Einarsstaði, ódags. en mótt. 2.4.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 7(13).
Samningur um leigu á Framdölum milli eigenda Einarsstaða og hreppsnefndar
Bárðdælahrepps, dags. 13.2.1972.
Safnaðarfundur fyrir Einarsstaðasókn, dags. 4.6.1939.
Lóðarleigusamningur vegna Slakka (Bjartsýnisbúða) á Hraunárdal, dags.
1.4.2008.
Stofnskjal lóðar vegna Slakka (Bjartsýnisbúða) á Hraunárdal, dags. 4.5.2007.

Lagt fram af óbyggðanefnd:
15
15(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 26.4.2007.
15(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 11.6.2007.
15(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.8.2007.
15(4)
Fundargerð 4. fyrirtöku, dags. 29.8.2007.
15(5)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 3.9.2007.
15(6)
Fundargerð endurupptöku, dags. 29.5.2008.
16
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða, dags.
22.11.2007.
17
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar, dags.
maí 2007.
Lagt fram af Andra Árnassyni hrl. vegna Stóru-Tungu:
18
Kröfulýsing, dags. 12.4.2007.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Stóru-Tungu, dags. 12.3.2007.
18(2)
Yfirlýsing Landbúnaðarráðherra um að sameina lögbýlin Stóru-Tungu I og II í
eitt býli, Stóru-Tungu, dags. 26.2.1996.
18(3)
Samningur Aðalsteins Þórólfssonar og Jarðadeildar landbúnaðarráðuneytisins
um kaup á Stóru-Tungu vegna ábúðarloka Aðalsteins, dags. 3.4.1996.
18(4)
Lóðarsamningur. Landgræðsla ríkisins leigir Þórólfi Aðalsteinssyni lóð úr
jörðinni Stóru-Tungu, dags. 30.6.2006.
Lagt fram af málsaðilum:
19
a-c
Yfirlitskort, mælikvarði 1:125.000 í A1. Mál nr. 1/2007. Kröfulínur allra
málsaðila, 26.5.2008.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna afréttar Skútustaðahrepps:
20
Kröfulýsing, dags. 10.6.2007.
Lagt fram af Árna Halldórssyni og Kára Þorgrímssyni vegna Garðs 1 og 2:
21
Kröfulýsing, dags. 10.2.2007.
21(1)
Þórhallur Vilmundarson: „Lúdent“, Afmælisrit Björns Sigfússonar, Reykjavík,
1975.
21(2)
Bréf til sýslumanns Suður-Þingeyjarsýslu, dags. 15.7.1979.
21(3)
Bréf til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps, dags. 27.6.1980.
Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Jóhann Skaptason: „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1965, bls. 66-67.
Ónr. Pétur Jónsson: „Reykjahlíð við Mývatn“, Árbók Þingeyinga 1966, bls. 5-7.
Ónr. Jón Gauti Jónsson: Mývatnssveit með kostum og kynjum, Árbók Ferðafélags Íslands 2006.
Ónr. Björn Teitsson: Eignarhald og ábúð á jörðum í Suður-Þingeyjarsýslu 1703-1930,
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Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.
Ónr.

279
Reykjavík, 1973, bls. 52-55.
Árni Böðvarsson: Íslenskt málfar, Reykjavík, 1992, bls. 295-303.
Steindór Steindórsson og Þorsteinn Jósepsson: Landið þitt Ísland, 4. b., Reykjavík, 1983,
bls. 232.
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, í útgáfu Jakobs Benediktssonar,
Reykjavík, 1968, bls. 268-287 og 322-323.
Ólafur Jónsson: Ódáðahraun I, Akureyri, 1945, bls. 290.
Ólafur Jónsson: Ódáðahraun II, Akureyri, 1945, bls. 329-345.
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir IV, Akureyri, 1986, bls. 306-315.
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir V, Akureyri, 1987, bls. 27-37.
Lýsing Þingeyjarsýslu. Norður-Þingeyjarsýsla, Ritsafn Þingeyinga II, Reykjavík, 1954,
bls. 12-15 og 260-269.
Björn Sigfússon, Saga Þingeyinga til loka þjóðveldisaldar, Ritsafn Þingeyinga I,
Reykjavík, 1946, bls. 7-37.
Uppdráttur afrétta í Þingeyjarsýslu. RALA, ódags. en mótt. 7.11.2006.

Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 18391844, Reykjavík, 1994, bls. 123-125.

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, Reykjavík, 1988, bls. 144-147 og 228239.
Arnór Sigurjónsson: Ásverjasaga, Reykjavík, 1967, bls. 214-233.

Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum 1-7/2000 og 1-5/2001.
Ónr. Skýrslur í máli 1/2007 hjá óbyggðanefnd, (36 blaðsíður, skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Lagt fram til hliðsjónar af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Reykjahlíðar:
Ónr. Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir. Þingeyjarsýslur – Múlasýslur, Akureyri, 1986, bls.
168-175, 196-207.
Ónr. Ólafur Jónsson: Ódáðahraun, Akureyri, 1945, umfjöllun um Fjalla-Bensa, bls. 14-15.
Ónr. Reykjahlíðarsaga. Brennisteinsnám, bls. 13-15.
Ónr. Byskupasögur III, Hólabyskupar, Guðni Jónsson bjó til prentunar, Reykjavík, 1953, bls.
16-19.
Ónr. Gyða Thorlacius: Endurminningar frú Gyðu Thorlacius frá dvöl hennar á Íslandi 18011815, Reykjavík, 1947, bls. 114-129, ódags.
Ónr. Jónas Kristjánsson og Sigríði Kristjánsdóttir: Saga Reykjahlíðar, sérprent, bls. 1-24.
Ónr. Úr orðabók Árna Böðvarssonar, bls. 530-531, 620-621, 644-645 og 758-759.
Ónr. Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, í útgáfu Jakobs Benediktssonar,
Reykjavík, 1968, bls. 282-283.
Ónr. Reykdæla saga, Íslenzk fornrit X, Reykjavík, 1959, bls. 186-187, 204-205, 210-211, 226229, 238-239.
Ónr. Gnúpfellingar og Gnúpa-Bárðarætt.
Ónr. Ljósvetningasaga, Íslenzk fornrit X, Reykjavík, 1959, bls. 3-9.
Ónr. Laxdælasaga, Íslenzk fornrit V, Reykjavík, 1944, bls. 86-87, 92-101 og 228-229.
Ónr. Víga-Glúms saga, Íslenzk fornrit IX, Reykjavík, 2001, bls. 14-15 og 50-51.
Ónr. Reykdæla saga ok Vígaskútu, Íslenzk fornrit X, Reykjavík, 1959, bls. 204-205 og 210211.
Ónr. Grettis saga, Íslenzk fornrit VII, Reykjavík, 1964, bls. 254-255.
Ónr. Jarðabók Árna Magnússonar XII, Þingeyjarsýsla – Mývatn, Reykjavík, 1990, bls. 230231 og 236-243.
Ónr. Safn til sögu Íslands og íslenskra bókmennta að fornu og nýju IV, Kaupmannahöfn, 19071915. Hið íslenska bókmenntafélag, bls. 385-411.
Ónr. Ebenezer Henderson: Ferðabók. Frásagnir um ferðalög um þvert og endilangt Ísland árin
1814 og 1815, Reykjavík, 1957, bls. 102-103.
Ónr. Biskupasögur I, Hið íslenska bókmenntafélag, Kaupmannahöfn, 1858, bls. 712-713 og
738-739.
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Jóhann Skaptason: „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1965, bls. 66-71 og
81-84.
Pétur Jónsson: „Reykjahlíð við Mývatn“, Árbók Þingeyinga 1966, bls. 5-35.
Bolli
Gústavsson „Laufáskirkja 100
100 ára“, Árbók Þingeyinga 1966, bls. 37.
Boli Gústavsson:
Þorgeir Jakobsson: „Mótun landslags í Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1969, bls. 140143.
Oddur Einarsson: Íslandslýsing, Reykjavík, 1971, bls. 49-53.
Bolli Gústavsson í Laufási: Ýmsar verða ævirnar, Akureyri, 1980, bls. 200-215.
Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823 síðari hluti, Sveinbjörn Rafnsson bjó til
prentunar, Reykjavík, 1983, bls. 600-603, 594-595.
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 356.
Ritverk Jónasar Hallgrímssonar II, ritstjórar: Haukur Hannesson, Páll Valsson og Sveinn
Yngvi Egilsson, Reykjavík, 1989, bls. 348-351.

Lagt fram til hliðsjónar af Ólafi Björnssyni hrl. vegna tiltekinna jarða í málinu:
Ónr. Einar Arnórsson: Réttarstaða Íslands, Reykjavík, 1913, bls. 264-271.
Ónr. Einar Arnórsson: Réttarstaða Íslands, Reykjavík, 1913, bls. 148-155.
Ónr. Gunnar F. Guðmundsson: „Afréttareign í sögu og samtíð“, Ársskýrsla Fasteignamats
ríkisins 2001, bls. 33, 42 og 46-47.
Ónr. Haraldur Matthíasson: Landið og Landnáma I, Reykjavík, 1982., bls. 52-53, 326-331,
334-335 og 338-339.
Ónr. Jónsbók, Már Jónsson tók saman, Reykjavík, 2004. bls. 188-193.
Ónr. Jón Sigurðsson frá Ystafelli: Suður-Þingeyjarsýsla II, Ritsafn Þingeyinga, Reykjavík,
1954, bls. 220-223, 236-245, 254-257.
Ónr. Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, Reykjavík, 2003. bls. 114-117.
Ónr. Bergur Ebbi Benediktsson: Réttmætar væntingar og stjórnskipuleg vernd eignarréttinda,
Kandídatsritgerð til embættisprófs í lögfræði, júní 2007.
Ónr. Minjastaðir á Krókdal sem skráðir voru 2004, ódags. en mótt. 14.1.2008.
Ónr. Reglugerð fyrir Skútustaðahrepp um hrossagöngur á Austurfjöllum, ódags. en mótt.
29.1.2008. Höfundar ekki getið.
Lagt fram til hliðsjónar af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Grænavatns:
Ónr. Yfirlit yfir hæstaréttardóma um hefð, dags. 15.5.2007.
Lagt fram til hliðsjónar af Ragnari Aðalsteinssyni hrl.:
Ónr. Case of J.A. Pye (Oxford) Ltd. v. The United Kingdom, dags. 15.11.2005.
Ónr. N.A. and others v. Turkey, dags. 11.10.2005.
Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn:
Greinargerð Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. um gagnaöflun óbyggðanefndar, dags.
5.6.2007.
Umsögn Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. varðandi vörslu jarðabréfa, dags. 3.9.2007
ásamt fyrirspurn Ólafs Björnssonar hrl. um hvort íslensk jarðaskjöl væru varðveitt í
erlendum skjalasöfnum, dags. 22.8.2007.
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ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Föstudaginn 6. júní 2008 er tekið fyrir mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir, og í
því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, formaður, og nefndarmennirnir Allan V.
Magnússon og Sif Guðjónsdóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna, Áss og Svínadals.
(Andri Árnason hrl.)
Birna Hallgrímsdóttir og fleiri vegna Auðbjargarstaða.
Matthías Guðmundsson og Ólöf Sveinsdóttir vegna Árdals.
Sveitarfélagið Norðurþing vegna Ásheiðar.
Garðræktarfélag Reykhverfinga hf. vegna Bláhvamms, Hveravalla og
Laufahlíðar.
Árni Þorbergsson vegna Brúnahlíðar.
Eyvindarstaðir ehf. vegna Eyvindarstaða.
Aðaldælahreppur og Baldur Jónsson vegna Geitafells.
Sveitarfélagið Norðurþing vegna Húsavíkur.
Jón G. Stefánsson vegna Höfðabrekku með Kelduneskoti.
Þórarinn Þórarinsson vegna Kílakots.
Ragnheiður Jóhannesdóttir vegna Klambrasels.
Sveinn Þórarinsson og Þórarinn Sveinsson vegna Krossdals.
Gunnar Hallgrímsson vegna Langavatns.
Katrín Eymundsdóttir vegna Lindarbrekku.
Þráinn Ómar Sigtryggsson vegna Litlu-Reykja.
Þórarinn Þórarinsson vegna Ólafsgerðis.
Stefán Óskarsson og Trésmiðjan Rein ehf. vegna Reinar.
Stefán Óskarsson vegna Reykjarhóls.
Sigtryggur Garðarsson vegna Reykjavalla.
Stefán Óskarsson vegna Stóru-Reykja.
Birna Hallgrímsdóttir og fleiri vegna Sulta I.
Björn Guðmundsson og fleiri vegna Sulta II.
Jón Helgi Jóhannsson vegna Víðiholts.
Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir vegna
Víkingavatns I.
Benedikt Sveinsson og fleiri vegna Víkingavatns II.
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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Aðaldælahreppur og Þingeyjarsveit vegna Þeistareykja.
Tryggvi Óskarsson vegna Þverár.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Guðný H. Björnsdóttir og fleiri vegna Austurgarðs I og II.
Lífsval ehf. vegna Einarsstaða.
Lífsval ehf. vegna Garðs I og II.
Margrét Þórarinsdóttir og Sigurður Þórarinsson vegna Garðs III.
Grásíða ehf. vegna Grásíðu.
Haraldur Þórarinsson vegna Kvistáss.
Margrét Þórarinsdóttir og Sigurður Þórarinsson vegna Laufáss.
Helga Helgadóttir og fleiri vegna Skarða.
Helga Helgadóttir og Sigurður Ágúst Þórarinsson vegna Skarðaborgar.
Helgi Þór Kárason og Sigríður Jóhannesdóttir vegna Skógahlíðar.
Jón Árni Gunnlaugsson vegna Skóga I og III.
Lífsval ehf. vegna Skóga II.
Guðmundur Þórarinsson og Þórarinn Þórarinsson vegna Voga.
(Gunnar Sólnes hrl.)
Jón Gunnarsson vegna Árholts.
Bjarni Sigurður Aðalgeirsson og fleiri vegna Bangastaða.
Indriði Úlfsson vegna Héðinshöfða I.
Bjarni Bjarnason og Jónas Jónasson vegna Héðinshöfða II.
Svava Björg Kristjánsdóttir vegna Hringvers.
Aðalsteinn Guðmundsson vegna Kvíslarhóls.
Hallfríður Egilsdóttir og Sigurlaug Guðrún Egilsdóttir vegna Mánár.
Bjarni Sigurður Aðalgeirsson vegna Mánárbakka.
Sigtryggur Bjarnason vegna Steindals.
Árni Sigurðsson vegna Syðri-Tungu.
Birna Friðrika Steingrímsdóttir og fleiri vegna Ytri-Tungu I.
Steinþór Heiðarsson vegna Ytri-Tungu IA.
(Ragnar Aðalsteinsson hrl.)
Arnar Gústafsson og fleiri vegna Auðbjargarstaða.
Egill Ágústsson og fleiri vegna Eyvindarholts.
Ólafur Jónsson vegna Fjalla I.
Guðmundur S. Héðinsson vegna Fjalla II.
Egill Ágústsson og Sturla Sigtryggsson vegna Framness.
Sævar Örn Sigurðsson vegna Hlíðargerðis.
Sturla Sigtryggsson vegna Kelduness II.
Þorfinnur Jónsson vegna Ingveldarstaða.
Bryndís Helgadóttir og fleiri vegna Kelduness I.
Guðrún Árnadóttir vegna Meiðavalla.
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Ingólfur Jónsson vegna Merkur.
Kristinn Sigurður Yngvason vegna Tóveggs.
Kristrún Ísaksdóttir og fleiri vegna Undirveggs.
(Sigurður Jónsson hrl.)
2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu
mörk þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2

Austanvert Norðurland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 15. júní 2006, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á austanverðu Norðurlandi,
sbr. 8., 11. og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið sjötta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað
af
suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps
og
vesturmörkum
Þingeyjarsveitar. Hér skal þess getið að vesturmörkum svæðisins var breytt, að ósk
fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins. Í stað þess að fylgja suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar er Fnjóská fylgt frá ósum
þar til hún sker vesturmörk Þingeyjarsveitar. Er þeim mörkum fylgt til suðurs í
Fjórðungakvísl.
Að austan afmarkast svæðið af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum frá
Jökulsárósi í Öxarfirði og að ármótum við Kreppu. Þaðan er Kreppu fylgt þar til
komið er að ármótum við Kverká og hinni síðarnefndu fylgt að upptökum í
Brúarjökli. 2 Þaðan er dregin lína til suðvesturs, til skurðar við línu þá á Vatnajökli
sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.

2

Svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, er þannig innan svæðis 6 en
hún var á sínum tíma skilin undan svæði 5 hjá óbyggðanefnd, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. Sjá nánar í
máli nr. 1/2007.
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Framangreind afmörkun til vesturs endar í Fjórðungakvísl. Að sunnan fylgja
mörkin miðjum farvegi Fjórðungakvíslar til austurs í punkt við Nýjadal/Jökuldal.
Þaðan eftir dalnum, beina línu milli fimm punkta sem staðsettir eru í miðjum farvegi
Fjórðungakvíslar. Þaðan úr austasta punkti í hæðarpunkt 1115 m. Þaðan í Deili, hæð
1125 m, og áfram, inn á Vatnajökul, í Bárðarbungu, hæð 2009 m, þaðan í Svíahnjúk
eystri og loks í stefnu á miðja Breiðubungu, þar til kemur að hornmarki við
austurmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi
Íslands, sem staðfest var 10. maí 1999, og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum
Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar
Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki svæðis 6 hjá óbyggðanefnd byggja á
markalínum þeim sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur
notað við vinnu sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og
austurmerkja, en tekið skal fram að austurmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru
austar en lína sú á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands sem áður var nefnd.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 15. september 2006 til að lýsa kröfum
um þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum
viðkomandi
sveitarfélaga,
þ.e.
Grýtubakkahrepps,
Svalbarðsstrandarhrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Aðaldælahrepps,
Tjörneshrepps og þeim hluta hins nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði
sveitarfélögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2006 og síðar til 1. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
norðanverðu Austurlandi bárust 1. nóvember 2006. Óbyggðanefnd birti tilkynningu
um málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt
uppdrætti, í Lögbirtingablaðinu 10. nóvember 2006, og síðan í fleiri blöðum, sbr. 2.
mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem teldu til eignarréttinda á því
landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum fyrir
óbyggðanefnd í síðasta lagi 12. febrúar 2007. Þá kom fram að yfirlýsingu um
kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu sem skráðar væru í
þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og Akureyri, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
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Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var fyrst framlengdur
til 12. mars og síðan lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum
hætti og bárust síðustu kröfulýsingar í júlí 2007.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og á Akureyri, frá 20. júní til og með 20. júlí 2007, sbr. 12. gr.
laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 27. júlí 2007. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í 5 hlutum og 6 kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á móti
bárust 162 kröfulýsingar ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en eins
landsvæðis.
2.4

Mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir

Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins var skipt niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2007,
Mývatnsöræfi og Ódáðahraun; mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir; mál nr.
3/2007, Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs; mál nr.
4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan Dalsár, og mál nr.
5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár.
Mál nr. 2/2007 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 26. apríl 2007. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þau Karl Axelsson, formaður, Allan V. Magnússon og Sif Guðjónsdóttir. Lögð voru
fram skjöl málsins ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun
nefndarinnar. Skorað var á lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera
hið fyrsta athugasemdir ef þeir teldu ástæðu til. Þá var vakin athygli á þinglýsingu
athugasemdar um yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr.
10. gr. laga nr. 58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein
fyrir því atriði. Einnig var gerð grein fyrir mikilvægi þess að lögmenn og
óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar
að málinu. Þá var sérstaklega vakin athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um
samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Enn fremur var því beint til lögmanna að kanna
hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti með sátt, sbr. 15. gr.
þjóðlendulaga. Þá var íslenska ríkinu veittur frestur til að skila greinargerð sinni í
málinu.
Af hálfu Ragnars Aðalsteinssonar hrl. kom fram sú athugasemd að vegna
hagsmunagæslu Lögmannsstofunnar Lex fyrir íslenska ríkið kunni Karl Axelsson
formaður óbyggðanefndar í málinu, og meðal lögmanna og eigenda þeirrar
lögmannsstofu, að vera vanhæfur til að sitja í nefndinni í málinu. Í þessu sambandi
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vísaði Ragnar sérstaklega til máls nr. 326/2006 sem dæmt var í Hæstarétti 3. maí
2007, en þar var Karl Axelsson lögmaður íslenska ríkisins. Ragnar tók fram að ekki
væri gerð krafa um að nefndarmaðurinn víki.
Við aðra fyrirtöku málsins, 11. júní 2007, var lögð fram greinargerð af hálfu
íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til 9. ágúst 2007 til skila á greinargerðum. Formaður gat þess að athygli
lögmanna hefði verið vakin á þeim svæðum þar sem engar kröfur, öndverðar við
þjóðlendukröfur ríkisins, hefðu borist óbyggðanefnd. Lögmenn voru og minntir á að
setja á kort þá punkta sem nefndir væru í kröfulýsingum. Þá greindi formaður frá því
að á fundi Allans V. Magnússonar og Sifjar Guðjónsdóttur, sem Karl Axelsson sat
ekki, hefði verið bókað að um hæfi nefndarmanna færi eftir ákvæðum stjórnsýslulaga,
nr. 37/1993. Kæmi þar einkum til álita ákvæði 5. og 6. tölul. 3. gr. laganna. Að áliti
óbyggðanefndar væri umrædd hagsmunagæsla Lögmannsstofunnar Lex ehf. í óskyldu
máli ekki til þess fallin að valda vanhæfi Karls Axelssonar til setu í því máli sem hér
væri til úrlausnar.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. ágúst 2007, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti. Þá greindi formaður frá því að aðalmeðferð væri
fyrirhuguð 16.-19. september.
Við fjórðu fyrirtöku málsins, 29. ágúst 2007, var lögð fram breyting á
kröfulínu íslenska ríkisins í málinu. Fyrirvari var þó gerður um staðsetningu
umræddra punkta. Sigurður Jónsson hrl. og Friðbjörn Garðarsson hdl. lýstu því yfir að
þar með lyki aðild vegna jarðanna Fjalla og Auðbjargarstaða. Ragnar Aðalsteinsson
hrl. lýsti því hins vegar yfir að aðild Ytri-Tungu og Hringvers héldi áfram þrátt fyrir
þetta. Við sama tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn, leitast við að upplýsa
málið að öðru leyti og undirbúa aðalmeðferð þess.
Aðalmeðferð fór fram dagana 17. og 18. september 2007 og skiptist í
vettvangsskoðun, skýrslutökur og málflutning. Um fyrstnefndu atriðin tvö vísast
nánar til kafla 4.3. og 4.4. Við málflutning kom m.a. fram að lögmenn teldu ekki
sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Var málið
tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 29. maí 2008 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu
áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar athugasemdir
komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3
3.1

KRÖFUGERÐ 3
Kröfur íslenska ríkisins

Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að viðurkennt verði að allt land innan eftirfarandi kröfupunkta, sbr.
kröfugerð, verði úrskurðað þjóðlenda, sbr. meðfylgjandi uppdrátt: Upphafspunktur er
í fjallinu Eilífi (1). Þaðan er bein stefna meðfram mörkum þjóðgarðsins í
Jökulsárgljúfrum til norðurs í Lönguhlíð (2) og ræður hlíðin merkjum á móts við
syðsta og vestasta horn Langavatnshöfða (3). Þaðan er línan dregin í vestur í
Eyjólfshæð (4), þaðan í Rauðhóla (5) og úr Rauðhólum í Sæluhúsamúla (6). Þaðan er
farið til norðvesturs í Olnboga í Jóhannesargili (7) og þaðan í beina stefnu til norðurs
eftir fjallgarðinum í vestustu vörðu á Biskupsási á Tunguheiði (8). Þaðan er farið til
vesturs um Tunguheiði í Tungunúp við Selfjall, í u.þ.b. 500 m hæð (9). Frá Tungunúp
er haldið með vesturbrúnum Grasafjalla í Búrfell (10), þaðan í Gyðuhnjúk (11) og frá
Gyðuhnjúk í Höskuldsvatnshnjúk (12). Þaðan er línan dregin í Höfuðreiðarmúla í
u.þ.b. 500 m hæð (13). Þaðan er fylgt 500 metra hæðarlínu í Lambafjöllum suður til
Gustahnjúks (14). Þaðan er línan dregin beina stefnu til suðurs í Gustahlíð austur af
Þverárgili (15). Þaðan til austurs beina stefnu sunnan við merki Þeistareykjaafréttar, í
upphafspunkt (fjallið Eilíf). Undir rekstri málsins var staðsetningu punkts nr. 8 á korti
breytt en jafnframt gerður fyrirvari af hálfu íslenska ríkisins um staðsetningu hans.
Íslenska ríkið miðar við að eignarland ríkisjarðanna Áss og Svínadals liggi
einungis að þjóðlendukröfusvæði þess.
3.2

Kröfur Aðaldælahrepps og Baldurs Jónssonar vegna Geitafells

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni að allt land Geitafells, innan merkja
framlagðs landamerkjabréfs, sé beinum eignarrétti undirorpið, þ.e. allt land innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Úr
Nykurtjörn (1) í vörðu á Langamel (2), þaðan austur í vörðu við veginn (3). Þaðan er
línan dregin eftir vatnsdragi austur yfir mýrina og Geitafellsá á merkjum Langavatns
(4) og þaðan í vörðu á fjallsbrún (5). Þaðan er línan dregin í Merkistein á Járnhrygg
(6), þaðan í vörðu við norðurenda Breiðdals og þaðan sömu stefnu austur í Lambafjöll
(7), sem ráða merkjum að austan allt suður í Gustaskarð (8). Þaðan ræður Sandur
suður í Þvergilsdrag (9). Síðan ræður Þverárgil, og síðan Þverá, þar til hún fellur í
Geitafellsá (10). Síðan fylgir línan ánni þar til kemur á móts við garðlag (11) sem
ræður merkjum í Nykurtjörn.
3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna
Auðbjargarstaða, Árdals, Fjalla, Höfðabrekku, Ingveldarstaðatorfu, Keldunestorfu, Kílakots, Krossdals,
Kvíslarhóls, Lindarbrekku, Mánár, Mánárbakka, Bangastaða, Meiðavalla, Ólafsgerðis, Sulta,
Tóveggjar, Undirveggjar, Garðs I-II, Laufáss, Kvistáss, Austurgarðs, Voga, Grásíðu og Víkingavatns.
Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa hins vegar leitt til þess að kröfusvæði eigenda
umræddra jarða falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis. Þær koma því ekki til umfjöllunar í úrskurði
þessum nema að því er varðar ákvörðun málskostnaðar.
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Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3

Kröfur Gunnars Hallgrímssonar vegna Langavatns

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Langavatns, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að vestan ræður Geitafellsá
frá merkjum Geitafells (1), þá Langavatn og Klambrakvísl að Skriðugili (2) og ræður
gilið meðan endist (3). Þaðan er línan dregin beint austur á Lambafjöll (4) sem ráða
merkjum að austan allt að merkjum Geitafells (5) og ráða merki Geitafells að sunnan í
upphafspunkt í Geitafellsá.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.4

Kröfur Ragnheiðar Jóhannesdóttur
Þorbergssonar vegna Brúnahlíðar

vegna

Klambrasels

og

Árna

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Klambrasels og Brúnahlíðar, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
vestan ræður Klambrakvísl að landamerkjagarði (1) og fylgir línan honum meðan
endist (2). Þaðan er línan dregin beint í Kistufjall (3). Að austan ráða Lambafjöll að
hornmarki á móti Langavatni (4) og þaðan fylgir línan merkjum Langavatns ofan í
Skriðugil (5) og þaðan í kvíslina.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur, auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.5

Kröfur Garðræktarfélags Reykhverfinga hf. vegna Bláhvamms og
Laufahlíðar (Brekknakots)

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Bláhvamms, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan á móti
Klambraseli ræður Merkigarður frá kvíslinni (1) og þaðan sem garðinn þrýtur (2)
fylgir línan sömu stefnu í Kistufjall (3). Að austan ráða Lambafjöll, á móti
Þeistareykjum, þangað til komið er á móts við Syðstahver (4). Þaðan liggja merkin
beint vestur í Syðstahver (5) og frá honum ræður Syðstihverlækur þangað til hann
rennur í læk í Litlugróf (6). Þaðan er línan dregin beint í Merkjagarð á Hrakholtum
og með honum í Reykjakvísl (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6

Kröfur Garðræktarfélag Reykhverfinga o.fl. vegna Reykjatorfu (þ.e.
Hveravalla, Litlu-Reykja, Reinar, Reykjahóls, Reykjavalla, Stóru-Reykja
og Víðiholts)

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Stóru- Reykja, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Reykjakvísl ræður merkjum
að vestan og norðan þar til Helgá rennur í hana (1). Síðan ræður Helgá merkjum til
suðurs á móts við Merkjagarð, sunnan við Holtakot (2). Garðurinn ræður merkjum
meðan endist (3) og síðan sama stefna til Lambafjalla (4). Að austan ráða Lambafjöll,
á móti Þeistareykjum, þangað til komið er á móts við Syðstahver (5). Þaðan er línan
dregin beint vestur í Syðstahver (6) og þaðan ræður Syðstihverlækur þangað til hann
rennur í læk í Litlugróf (7). Þaðan er línan dregin beint í Merkjagarð á Hrakholtum
með honum í Reykjakvísl (8).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.7

Kröfur Tryggva Óskarssonar vegna Þverár

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Þverár, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja með
vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Helgá ræður merkjum á móts við
Merkigarð, er liggur nokkru sunnar en Holtakot (1), og síðan ræður garðurinn
merkjum á meðan endist (2). Þaðan er línan dregin sömu stefnu yfir Reykjafjall í
Lambafjöll (3), sem ráða merkjum að austan á móti Þeistareykjum. Lambafjöll ráða
uns komið er á móts við Tröllagil (4). Þaðan er línan dregin í Tröllagil (5), sem ræður
meðan endist, og eftir það Þverá uns hún fellur í Reykjakvísl (6) og þaðan ræður
kvíslin uns Helgá rennur í hana (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.8

Kröfur Jóns Árna Gunnlaugssonar o.fl. vegna Skóga I, II og III og
Skógahlíðar

Gerð er sú krafa að kannað verði sérstaklega hvort ekki séu efni til að kröfum íslenska
ríkisins gagnvart jörðunum verði vísað frá óbyggðanefnd. Þess er krafist að
viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að landi Skarðaborgar, Skóga og
Skógahlíðar samkvæmt framlögðum þinglýsingarvottorðum og sbr. framlögð
landamerkjabréf og skráningu í fasteignamat auk annarra framlagðra skjala. Kröfulína
er dregin frá Mýrarkvísl (12) í Hamarbrekkuhól (13), þaðan í Tvívörður (14) á EystriHamarbrekku. Þaðan ræður bein stefna um norðanvert Höskuldsvatn í Drag
(Merkisskoru) (6) sem gengur upp af vatninu og þaðan bein lína um Nykurtjörn (7) að
landamerkjum Fjalla. Frá þeim merkjapunkti er bein lína í Jóhannsgil (8) og þaðan í
Sæluhús (5). Frá Sæluhúsi liggur merkjalínan í Höfuðreiðarmúla (4) og þaðan í
Bjarnöxl (3). Frá Bjarnöxl liggur línan í Grýlhól (9) og þaðan í Litlumýri (10). Þaðan
liggur línan eftir Skógaá að mörkum Skógaár og Mýrarkvíslar (11).
Loks er gerð krafa um málskostnað sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
3.9

Kröfur Sigurðar Ágústs Þórarinssonar o.fl. vegna Skarða, Skarðaborgar
og Einarsstaða

Gerð er sú krafa að kannað verði sérstaklega hvort ekki séu efni til að kröfum íslenska
ríkisins gagnvart jörðunum verði vísað frá óbyggðanefnd. Þess er krafist að
viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að landi Skarðaborgar, Skóga og
Skógahlíðar samkvæmt framlögðum þinglýsingarvottorðum og sbr. framlögð
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landamerkjabréf og skráning í fasteignamat auk annarra framlagðra skjala. Kröfulína
er dregin frá Mýrarkvísl (12) í Hamarbrekkuhól (13), þaðan í Tvívörður (14) á EystriHamarbrekku. Þaðan ræður bein stefna um norðanvert Höskuldsvatn í Drag
(Merkisskoru) (6) sem gengur upp af vatninu og þaðan bein lína um Nykurtjörn (7) að
landamerkjum Fjalla. Frá þeim merkjapunkti er bein lína í Jóhannsgil (8) og þaðan í
Sæluhús (5). Frá Sæluhúsi liggur merkjalínan í Höfuðreiðarmúla (4) og þaðan í
Bjarnöxl (3). Frá Bjarnöxl liggur línan í Grýlhól (9) og þaðan í Litlumýri (10). Þaðan
liggur línan eftir Skógaá að mörkum Skógaár og Mýrarkvíslar (11).
Þá er þess krafist að kröfu ríksins um þjóðlendur innan þessa lands verði hafnað.
Loks er gerð krafa um málskostnað sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
3.10 Kröfur Sveitarfélagsins Norðurþings vegna Húsavíkur
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Húsavíkur, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að norðan á móti Bakka er
línan dregin úr Skjólbrekkunöf ytri (1) austur til heiðar í vörðu á holti í Syðri-Vallmó
(2) og þaðan í Grýluhól (3). Þaðan er línan dregin beina stefna yfir Álftatjarnir (4) og
þaðan eftir tveimur vörðum austan við Álftatjarnir (5). Þaðan, á móts við
Héðinshöfða, er stefnan utan við Syðri-Grænur í utanverðum Gyðuhnjúk (6) og síðan
í hornpunkt milli Húsavíkur, Héðinshöfða og Fjalla (7). Þaðan er línan dregin í
hornpunkt milli Húsavíkur, Fjalla og Skarða á móts við Nykurtjörn (8) og þaðan í
Nykurtjörn (9). Þaðan er línan dregin í Rauf fyrir ofan norðurenda Höskuldsvatns (10)
og þaðan, eftir vörðum, um Hnjúka á móts við Skarðstorfu (11), þaðan í merkigarð
(12) og eftir garðinum í vörðu neðarlega á garðinum (13) og þaðan beint í vestari
snösina á Svarthamri (14).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.11 Kröfur Indriða Úlfssonar o.fl. vegna Héðinshöfða
Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands
Héðinshöfða, innan eftirfarandi merkja, teljist til þjóðlendu. Aðilarnir lýsa merkjunum
á eftirfarandi hátt: Að norðan ræður garður sá er sést á bökkunum lítinn spöl norðan
við Hnefadalslæk, og liggur beina stefnu frá sjó (1) til nyrðri brúnar Sandheiðar (þó
nokkuð sundurslitinn)(2). Liggur svo merkjalínan eftir áminnstri heiðarbrún og þaðan
beina stefnu í Búrfellsá þar sem hún fellur í Köldukvísl (3). Ræður svo téð Búrfellsá
(4) svo langt sem hagi nær austur (5). Að sunnan ræður Reyðará merkjum frá sjó (6)
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og þar til Sellækur rennur í hana (7), sem líka ræður merkjum að sunnan og kemur úr
Syðri-Konungshöfn, er liggur rétt norður undir svokölluðum Hafnarási (8). Liggur svo
merkjalínan þaðan beina stefnu í Gyðuhnjúkskoll utanverðan (9). Að vestan fylgir
Lundey Héðinshöfða en að austan ráða, innan áðurgreindra örnefna, að sunnan
Gyðuhnjúkskolls og að norðan Búrfellsár, takmörkin á milli Kelduneshrepps og
Húsavíkurhrepps (10 og 11).
Til vara er þess krafist, ef einhver hluti lands jarðarinnar verði talinn
þjóðlenda, að viðurkennd verði öll takmörkuð eignarréttindi eigenda jarðanna SyðriTungu, Kvíslarhóls og Steindals yfir viðkomandi landi á grundvelli hvers kyns nota
sem eigendur þessara jarða hafi að fornu og nýju haft af því.
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
3.12 Kröfur Árna Sigurðssonar o.fl. vegna Syðri-Tungu, Kvíslarhóls og
Steindals
Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands SyðriTungu, Kvíslarhóls og Steindals innan eftirfarandi merkja teljist til þjóðlendu: Að
norðan móts við Hringversland norður frá sjó (1) svokölluð Reká að upptökum hennar
(3), sem er á svokallaðri Rekamýri, hvar nú er hlaðin dys (og látin í hana viðarkol),
stendur hún norðanvert við poll þann, er áðurnefnd Reká kemur úr, fast við veg þann,
sem nú er yfir Tunguheiði, þaðan sem vegurinn liggur á nyrðri barmi á svonefndri
Leirlág (4), og austur veginn að læk þeim sem hefir upptök sín austanvert við
Núpsdranga, þar sem vegurinn liggur yfir hann (hvar líka er hlaðin dys á sama hátt og
hin er að ofan er getið) (5), þaðan ræður lækurinn til uppsprettu (6) og bein lína þaðan
til fjalls (7), móts við þá er land eiga að austan. Lækur þessi er kallaður Núpalækur að
ofan, en þegar ofaneftir heiðinni kemur heitir hann Hvíthólalækur, og rennur þá vestur
í svonefnda Skeifá. Að sunnan ræður svonefnd Kaldakvísl frá sjó (8) að svokallaðri
Búrfellsá (9), þar ræður Búrfellsá til fjalls (10) móts við Héðinshöfðaland.
Til vara er þess krafist, ef einhver hluti lands jarðanna verði talinn þjóðlenda,
að viðurkennd verði öll takmörkuð eignarréttindi eigenda jarðanna Syðri-Tungu,
Kvíslarhóls og Steindals yfir viðkomandi landi á grundvelli hvers kyns nota sem
eigendur þessara jarða hafi að fornu og nýju haft af því.
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
3.13 Kröfur Svövu Bjargar Kristjánsdóttur vegna Hringvers
Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands
Hringvers innan eftirfarandi merkja teljist til þjóðlendu: Að norðan verðu ræður
merkjum frá sjó, svokölluð Skeifá, allt að læk þeim, en rennur frá Hafursteini. Steinn
þessi er stór og einkennilegur; stendur hann í mýri vestan undir svo nefndum
Grenishól, utan í Tungumýri. Þaðan er línan dregin frá nefndum steini, beint suður í
hæstu Núpsbrún. Að sunnan verðu ræður merkjum frá sjó (12), svokölluð Reká, allt
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að upptökum hennar á Rekamýri, hvar nú er hlaðin dys (11) og látin í hana viðarkol.
Stendur hún norðan vert við poll þann er áðurnefnd Reká rennur úr, fast við veg þann
sem nú er yfir Tunguheiði. Þaðan sem vegurinn liggur á nyrðri barmi á svokallaðri
Leirlág (10) er línan dregin austur heiðarveginn allt að vaði á læk þeim, sem hefur
upptök sín austanvert við Núpsdranga (9). Frá vaðinu ræður lækurinn til uppsprettu
(8), þaðan beina línu á hæstu Núpsbrún (7), síðan austur Núpsbrúnina til hins vegar
nefndra merkja.
Til vara er þess krafist, ef einhver hluti lands jarðarinnar verði talinn
þjóðlenda, að viðurkennd verði öll takmörkuð eignarréttindi eigenda Hringvers yfir
viðkomandi landi á grundvelli hvers kyns nota sem eigendur jarðarinnar hafi að fornu
og nýju haft af því.
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
3.14 Kröfur Ólafar Önnu Steingrímsdóttur o.fl. vegna Ytri-Tungu 1 og 1A
Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands YtriTungu innan eftirfarandi merkja teljist til þjóðlendu: Að sunnan skilur Ytri-Tunguland
frá Hringvers og Syðri-Tungulandi: Skeifuá frá sjó, upp þangað til fellur í hana
Hafursteinslækur, sem rennur frá Hafursteini. Hafursteinn er stór og auðkennilegur,
stendur hann í mýri vestan undir svonefndum Grenishól, utan í Tungumýri. Bein lína
er dregin þaðan, suður í hæstu Núpsbrún, frá Núpsbrún austur á móts við
Skarðsbrekku. Bein lína er dregin þaðan, stefnu í Tunguheiðarveg á Vatnafjallgarði
og síðan um Lambatorfur í vestustu vörðu á Biskupsási. Að austan skilur YtriTunguland frá Fjallalandi og Mánárlandi: Biskupsás á Tunguheiði (7) eða grjóthæðir
þær norður fjallgarðinn, sem vötnum hallar norður og austur af (8). Að norðan skilur
Ytri-Tunguland frá Hallbjarnarstaða- og Ísólfsstaðalandi: Hallbjarnarstaðaá frá sjó
(14), upp þangað til við tekur Föxugróf (13) er ræður merkjum þangað til hún endar,
vestan undir brekkum við Föxugrófasel. Þaðan ræður Sólheimalækur (12) meðan
hann liggur frá norðaustri. Því næst ræður varða á norður gilbarmi lækjarins (11) og
síðan varða í líkri stefnu á syðri barmi Fossgilsgrófar (10). Bein lína er dregin þaðan
sunnan við svonefnda Ytri-Sólheima austur að hinni nefndu merkjalínu milli YtriTungulands og Mánár að austan (9).
Til vara er þess krafist, ef einhver hluti lands jarðanna verði talinn þjóðlenda,
að viðurkennd verði öll takmörkuð eignarréttindi eigenda Ytri-Tungu 1 og Ytri-Tungu
1A yfir viðkomandi landi á grundvelli hvers kyns nota sem eigendur jarðarinnar hafi
að fornu og nýju haft af því.
Þá er krafist alls málskostnaðar að mati óbyggðanefndar.
3.15 Kröfur Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar vegna Þeistareykja
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Þeistareykja innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
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uppdrætti: Úr Sæluhústóft við Sæluhúsmúla á Reykjaheiði (1), beint í hápunkt norðurenda Rauðhóls (2) og þaðan beina línu í hæsta punkt miðhæðar Eyjólfshæðar (3).
Þaðan er línan dregin suður, á sveitarfélagamörkum, í norðurenda Bunguveggjar (4)
og eftir veggnum liggja merkin á sveitarfélagamörkum að Hituhólum (5). Frá
Hituhólum er línan dregin beina stefnu gegnum Syðra-Gangnamannaskarð (6) í Eilíf
(7) og þaðan eftir hreppamörkum að Gæsafjöllum (8). Þaðan er línan dregin áfram
eftir hreppamörkum að hornmarki milli Geitafells og Þeistareykja í Þverárgilsdragi
(9). Þaðan liggja landamerki Geitafells og Þeistareykja saman norður í Gustaskarð
(10) og þaðan liggja landamerkin norður í Kistufjall (11). Þaðan er línan dregin í
Jónsnípu (12) og þaðan í Sæluhústóft á Sæluhúsmúla.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.16 Kröfur Sveitarfélagsins Norðurþings vegna Ásheiðar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Ásheiðar innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Frá fjallinu Eilíf (1) vestur í syðra Gangnamannaskarð í Hrútafjöllum (2)
og þaðan vestur í Bunguvegg (3). Línan fylgir Veggnum þar til hann þrýtur (4) og
þaðan beina stefnu í Eyjólfshæð (punktur 5, samanber punkt 4 í lýsingu
þjóðlendukröfulínu), þaðan í vörðu á Lönguhlíð til móts við syðsta og vestasta horn
Langavatnshöfða (punktur 6, samanber punkt 3 í lýsingu þjóðlendukröfulínu). Þaðan
ræður Langahlíð suður í Eilíf.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar-, og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4
4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1-54 ásamt undirskjölum eða samtals 693
skjöl, auk 24 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
naut óbyggðanefnd ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings og
starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu jafnframt bent starfsmönnum
Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Óbyggðanefnd skoðaði vettvang málsins í ágætu skyggni 17. september 2007, í fylgd
með lögmönnum, tilteknum málsaðilum og Hjörleifi Guttormssyni náttúrufræðingi,
sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum.
Ekið var frá Húsavík upp á Húsavíkurfjall, en þaðan sést vel yfir kröfusvæði
ríkisins á vestanverðu Tjörnesi og suður að Lambafjöllum. Þessu næst var haldið að
Sæluhúsmúla, þaðan sem kennileiti á lýstum merkjum jarða í Kelduhverfi og
Reykjahverfi voru skoðuð. Frá Sæluhúsmúla var ekið að gangnamannakofa á
Þeistareykjum, þaðan að Þeistareykjabungu og síðan inn á slóða sem liggur við lýst
mörk milli Þeistareykja og jarða í Kelduhverfi. Frá slóðanum sást vel að kennileitum
sem miðað er við í kröfugerð íslenska ríkisins. Haldið var eftir slóðanum til austurs,
að girðingu sem afmarkar þjóðgarð í Jökulsárgljúfri. Ekið var að Langamúla sem
staðsettur er á austurmörkum Ásheiðar. Þar var numið staðar við meintar
merkjavörður. Frá Langamúla var ekið út á Dettifossveg og um Ásbyrgi aftur til
Húsavíkur.
4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Baldur Jónsson, eigandi Geitafells; Þórarinn
Þórarinsson, annar eigenda Voga í Kelduhverfi; Þorgrímur J. Sigurðsson, fyrrum
eigandi Skóga II í Reykjahverfi; Sigurður Þórarinsson, annar eigenda Skarðaborgar í
Reykjahverfi; Hálfdan Ármann Björnsson, Hlégarði í Aðaldal; Indriði Úlfsson,
eigandi Héðinshöfða I á Tjörnesi; Jónas Jónasson, annar eigenda Héðinshöfða II; Jón
Heiðar Steinþórsson, Ytri-Tungu á Tjörnesi; Aðalsteinn Guðmundsson, eigandi
Kvíslarhóls á Tjörnesi og Ólína Arnkelsdóttir, oddviti Aðaldælahrepps.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um einstök landsvæði sem
þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu getur varðað, að því leyti sem þær fjalla
um afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan
tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarmálum á svæðinu almennt.4
5.1

Landnám

Landnáma getur allnokkurra landnámsmanna í Reykjahverfi (og austan Laxár),
Tjörnesi og Kelduhverfi:
Heðinn ok Höskuldr, synir Þorsteins þurs, fóru til Íslands ok námu fyrir innan
Tunguheiði. Heðinn bjó at Heðinshöfða ok átti Guðrúnu. ... Höskuldr nam
lönd öll fyrir austan Laxá ok bjó í Skörðum; við hann er kennt Höskuldsvatn,
því at hann drukknaði þar. Í þeira landnámi er Húsavík, er Garðarr hafði
vetrsetu. 5
Böðólfr hét maðr, son Gríms Grímólfssonar af Ögðum, bróðir Böðmóðs;
hann átti Þórunni dóttur Þórólfs hins fróða; þeira son var Skeggi. Þau fóru til
Íslands ok brutu skip sitt við Tjörnes ok váru at Böðólfsskytju hinn fyrsta
vetr. Hann nam Tjörnes allt á millim Tunguár ok Óss. 6 [Ós heitir nú Lónsós].
Máni hét maðr; hann var fæddr í Ömð á Hálogalandi; hann fór til Íslands ok
braut við Tjörnes ok bjó at Máná nökkura vetr. Síðan rak Böðólfr hann á
braut þaðan, ... 7
Skeggi Böðólfssson nam Kelduhverfi upp til Kelduness ok bjó í Miklagarði. 8
Ljótr óþveginn hét maðr, er nam Kelduhverfi upp frá Keldunesi. Hans son var
Gríss faðir Galta í Ási; hann var vitr maðr ok vígamaðr mikill. 9
Önundr nam <ok> Kelduhverfi frá Keldunesi ok bjó í Ási: hann var son
Blæings Sótasonar, bróðir Bálka í Hrútafirði. 10

5.2

Geitafell

Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar stendur að Geitafell sé eign
Grenjaðarstaðarkirkju. 11
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 52. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, bls. 275-276.
6
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 279-280. Textinn er úr Hauksbók. Sturlubók er ekki alveg
samhljóða, en Jakob Benediktsson álítur Hauksbókartextann upphaflegri.
7
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
8
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 280, 281.
9
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
10
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 282.
11
Skjal nr. 2 (177).
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Geitafell var meðal jarða þegar Grenjaðarstaður var afhentur samkvæmt
afhendingarskrá 29. maí 1391 (27. febrúar 1393). 12
Í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394, stendur
m.a. varðandi Geitafell:
Hier skal oc vera þriggia marka kristfiar omage oc stendr firir geitaferll. 13

Fram kemur í vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 að Grenjaðarstaðarkirkja
eigi Geitafell. 14 Hið sama kemur fram í vísitasíu kirkjunnar frá 1715. 15
Í eignaskrá Grenjaðarstaðarkirkju sem séra Guðmundur Bjarnason tók saman
árið 1644 kemur fram að Geitafell er meðal jarða kirkjunnar. 16
Í sýslu- og sóknarlýsingum Þingeyjarsýslna sagði Grenjaðarstaðarprestur svo
um selstöður Grenjaðarstaðar 24. október 1843:
Gegnt í austur frá Geitafelli stendur undir heiðarbrekkunni
Grenjaðarstaðarsel, er eg hef brúkað, eftir að hafa þannig legið ónotað af
formönnum mínum næstliðin 100 ár. 17

og ennfremur:
31. Selstöður eru hér í sóknunum hvergi notaðar, og enda fáar í fornöld
brúkaðar að sögn, nema á Grenjaðarstað um mína tíð, sem áður er hér getið
við Geitafell, þó ónotuð af formönnum mínum næstliðin 100 ár. Selstaða
heyrir að vísu Klömbrum til í eyðijarðarinnar Hóls landi, sem ekki hefur verið
í manna minnum brúkað, en hvers vegna, eins og annars staðar, verður ekki
upplýst. 18

Landamerkjabréf fyrir Grenjaðarstaðarkirkjujörðina Geitafell var útbúið 20.
október 1883. Það var þinglesið 29. maí 1885:
Á suðvestur horni landsins … í Merkivörðu á Langamel á sunnanverðu
Presthvammsfelli þaðan rétt stefna til austurs í vörðu við veginn austan í
fellinu þaðan eftir vatnsdragi austur yfir mýrina í Geitafellsá sunnan vert við
Langanes, þaðan sömu stefnu upp frá ánni að austan í vörðu sem stendur á
fjallsbrúninni, þaðan í stóran stein (Merkistein) á norður enda Járnhryggs,
þaðan í vörðu vestan vert við norður enda Breiðdals, og þaðan sömu stefnu
austur á Lambafjöll, en þau ráða merkjum að austan suður í Gustaskarð,
þaðan ræður Sandur suður í Þverárgilsdrag, en Þverárgil eða Þverá ræður
landamerkjum að sunnan vestur í Geitafellsá, en þaðan garðlag gamalt þvert
uppí Nikurtjörn. 19

12

Skjal nr. 2 (191).
Skjal nr. 2 (182).
14
Skjal nr. 2 (129) a-b.
15
Skjal nr. 2 (149) a-b.
16
Skjal nr. 2 (99) a-b.
17
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844, bls. 152.
18
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 154.
19
Skjal nr. 2 (17) a-b.
13
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Landamerkjabréfið var samþykkt af: Snorra Oddssyni, bónda á Geitafelli;
Sigurði Guðmundssyni, bónda í Presthvammi; Sigtryggi Kristjánssyni, bónda í
Kasthvammi, og Jóni Þórarinssyni, bónda á Langavatni. Einnig skrifaði Benedikt
Kristjánsson (prestur á Grenjaðarstað), sem var umráðamaður ofangreindra jarða,
undir bréfið.
Virðing á kirkjujörðinni Geitafelli fór fram 22. nóvember 1913 í tengslum við
fyrirhugaða sölu. Þar kemur m.a. fram að land jarðarinnar sé allstórt, það sé gott
sauðland og allsnapaseigt til vetrarbeitar en til ókosta verði að telja miklar lækja- og
dýjahættur fyrir sauðfé. Heyskap hafi ábúendur þó árlega fengið annarsstaðar sem
erfitt og langsótt er að aka að sér á vetrum. Engar kvaðir hvíla á jörðinni og henni
fylgja engin ítök né hlunnindi ef frá er talin lítt nýtileg mótekja og lítilsháttar
nýgræðingur af björk á bletti í landinu. Í mati virðingarmannanna segir:
Jörð þessi er þannig í sveit sett að hún liggur að Þeistareykja afrétt, og er
opnari fyrir ágangi þaðan en nokkur önnur jörð í þessum hreppi, liggur hún í
botni Reykjahverfis og heiðaslakka er þaðan liggur til afréttar. Frá brúnni á
Laxá má heita að allir fjárrekstrar til afréttar liggi um land jarðarinnar, verður
því meiri átroðningur á slægjur og allt heimaland jarðarinnar, af því fé og
hrossum er heim leitar úr afrétt en nokkurstaðar annarstaðar er við til
þekkjum. Þá hefir þetta einkum vaxið hin síðustu ár, er sú breyting hefir orðið
á búnaðarháttum manna, að flestir búendur hér reka ær sínar með dilkum á
afrétt. Bæði vegna þessa, og að sauðfé hefir almennt fjölgað, heldur féð sig,
einkum ærnar, meira til byggða en áður var, hefir kveðið svo mjög að því hin
síðustu ár, að slægjur jarðarinnar sem helst eru í höllum og giljadrögum til
heiðarinnar hafa algerlega ónýtst. Jafnframt hefir orðið allsendis ógerlegt að
hafa ær í kvíum, innanum fjármergð þá sem í landið hefir lagst, en
búsmalagagn var talinn hér farsælasti kostur jarðarinnar, og mun þetta hafa
verið ein megin orsök þess, að bóndi sá er hér hafði búið allmörg ár, flutti
héðan fyrir ári síðan. 20

Þeir segja ennfremur að af ofantöldum ástæðum hafi núverandi ábúandi ráðist
í að gera meira en 2000 faðma langa girðingu um nærlægari hluta landsins til varnar
ágangi „afréttarfjár“ á slægjur og landsnytjar. Enda sé það eina leiðin til að viðhalda
búskap á jörðinni. Ennfremur benda þeir á að óhjákvæmilegt sé að byggð haldist á
Geitafelli þar sem það sé áfangastaður þeirra sem sækja yfir Hólasand til Húsavíkur
sem sé mjög fjölfarin leið bæði sumar og vetur. Þrátt fyrir hina löngu girðingu fellur
mikill hluti af landi jarðarinnar til „afréttar“ og þar með hinar fjarlægari slægjur. Hins
vegar hafi ekki verið unnt að fá neinar bætur fyrir það vegna þess að hlutaðeigandi
hreppssjóður hafi „Þeistareykjaafrétt“ á leigu og hreppsbúar þ.a.l. frían upprekstur
þangað.

20

Skjal nr. 2 (283).

303

304

Stjórnarráðið seldi Sigfúsi Bjarnasyni jörðina Geitafell og er afrit afsalsins
dagsett 2. maí 1916. 21 Afsalinu var ekki þinglýst en hins vegar veðskuldabréfi fyrir
eftirstöðvum kaupverðs. 22
Jörðin var um skeið í eigu Jarðakaupasjóðs ríkisins, 1938-1952, en árið 1952
keypti ábúandi jörðina að undanskilinni 36 ha spildu, sem ætluð var til skógræktar.23
Fjallað er um Geitafell í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Geitafell kyrkju eign ómetin; ... hagkvisti og landrými fyrir sauðfje í betra
lagji, og málnyta eins, gripa haga allgóðir, og hestagánga á vetri eins; utbeit
fyrir sauðfje í sama máta; grasatekja ljeleg, ... 24

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Geitafells hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Geitafell eru einnig fengnar úr matinu:
Engjarnar ... dreifðar um landið, og því bæði nærtækar og langsóttar. ...
Búfjárhagur: Landrými allmikið. Kjarngott heiðarland. Sumarbeit góð fyrir
allan búfénað. Vetrarbeit einnig góð þegar niðri nær, en snjóþungt og vorhart.
Fjárgeymsla hagfeld nú vegna girðingar. ... Heimaland girt frá afrétt með
3800 mt. vírgirðingu, í gildu standi. – Jörðin á næga afrétt utan girðingar fyrir
heimafé og auk þess upprekstrarrétt í afrétt sveitarinnar. 25

Geitafellsbóndi afsalaði Aðaldælahreppi hluta úr jörðinni (í Geitafellsheiði), 6.
október 1956, með tilteknum merkjum:
Að austan ræður merkjalína milli Geitafells og Þeistareykja samkv.
landamerkjaskrá. Að norðan ræður merkjalína milli Geitafells og Langavatns,
samkv. landamerkjaskrá, allt niður í girðingu hjá Járnhrygg, sem löggð var
vorið 1956. Að sunnan ræður merkjalína milli Kasthvamms og Geitafells
niður í suðurenda fyrnefndrar girðingar. Að vestan ræður girðingin. 26

Oddvitar Reykdæla- og Aðaldælahreppa höfðuðu árið 1961 mál gegn
landbúnaðarráðherra fyrir hönd Kirkjujarðasjóðs til viðurkenningar og greiðslu á
árlegri afgjaldsskyldukvöð af hinni fornu jörð Geitafelli, svonefnt
„Geitafellsómagameðlag“ sem fyrrum var goldin af Grenjaðarstaðarprestum.
Aukadómur Þingeyjarsýslu 1. ágúst 1963 sýknaði landbúnaðarráðherra. Hluti
málavaxta var reifaður þannig í dómnum:
Árið 1911 tók Kirkjujarðasjóður við kirkjujörðum Grenjaðarstaðar, og var
hreppstjórum þá falið að greiða framlagið af eftirgjaldi afréttarlandsins
Þeistareykja. Löngu áður hafði presturinn á Grenjaðarstað samið við
hreppsnefnd Helgastaðahrepps um það, að hreppurinn notaði afréttarlandið,
og að eftirgjaldið skyldi vera jafnt Geitafellsómagagjaldinu.
21
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Síðan 1911 greiddu svo hreppstjórarnir meðlagið af jarðarafgjöldunum, fyrst
af afgjaldi Þeistareykja, en eftir að hrepparnir (stefnendur) keyptu
afréttarlandið 1915, af öðrum jarðarafgjöldum, að því leyti sem þau hrukku til
heima fyrir, en mismuninn greiddi sýslumaður af gjöldum úr öðrum hreppum,
ef tekjur af jörðum í heimahreppi hreppstjóra hrukku ekki til, stundum þó úr
prestlaunasjóði hreppsins. Gekk það svo til 1958. Þá nægðu afgjöld 13
ríkisjarða
í
Aðaldælahreppi
og
Reykdælahreppi
vart
fyrir
Geitafellsómagameðlaginu,
og
þá
neitaði
Stjórnarráðið
(Dómsmálaráðuneytið) algerlega að halda áfram greiðslunum og taldi skyldu
til þess algerlega niður fallna.

Aukadómurinn lét viðurkenndan fræðimann rannsaka uppruna og viðhald
„Geitafellsómagakvaðarinnar“. Hins vegar taldi dómurinn að á hverjum tíma yrði að
vera skynsamlegt hlutfall milli tekna af eign og afgjaldskvaða og taldi ekki skylt að
fara lengur að fyrirmælum, sem orðin væru mörg hundruð ára gömul. Vegna breyttra
þjóðfélagshátta (ríki og Tryggingastofnun sæju um stóran hluta fátækraframfærslu)
væri kvöðin orðin úrelt. Sýknaði dómurinn því landbúnaðarráðherra.
Dómur Hæstaréttar féll 25. maí 1964 (mál nr. 140/1963). Var dómnum þá
snúið við. Í forsendum dómsins segir að greiðsluskylda Grenjaðarstaðarprests hefði
verið staðfest með hæstaréttardómi 25. janúar 1878. Árið 1911 hefði fyrirsvar
greiðsluskyldunnar færst til Stjórnarráðsins vegna sjóða þeirra, sem tekjur af
kirkjujörðum og andvirði seldra jarða rann til samkvæmt lögum um laun sóknarpresta
nr. 46/1907. Kirkjujarðasjóður hafi selt Geitafell árið 1916 og fengið jarðarandvirðið.
Ekki var áskilið að kaupandi jarðarinnar tækist afgjaldsskylduna á hendur, og engin
lögmæt skuldskeyting því farið fram þegar jörðin var seld. Leiði þetta því til þess að
skyldan hvíli á stefnda. Var landbúnaðarráðherra f.h. Kirkjujarðasjóðs dæmdur til
þess að greiða hið umþrætta meðlag. 27
5.3

Langavatn

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar var tekin saman árið 1461 og á næstu áratugum
(1461-1510). Þar kemur fram að Langavatn sé eign Grenjaðarstaðar. 28
Fram kemur í vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 að Grenjaðarstaðarkirkja
eigi Langavatn. 29
Guðmundur Bjarnason prestur á Grenjaðarstað tók saman eignaskrá kirkjunnar
árið 1644 en þar kemur fram að Langavatn er á meðal jarða kirkjunnar.30
Samkvæmt lista yfir Grenjaðarstaðarkirkjujarðir í vísitasíubók Gísla
Þorlákssonar 1659 - 1683 tilheyrir Langavatn kirkjunni. 31 Sama er í vísitasíu Einars
27
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Þorsteinssonar biskups á Grenjaðarstað 1694. 32 Langavatn er einnig talið sem eign
Grenjaðarstaðarkirkju í vísitasíum kirkjunnar 1702 og 1715. 33
Landamerkjabréf fyrir Langavatn var útbúið 21. nóvember 1883. Því var
þinglýst 29. maí 1885:
Að vestan ræður Geitafellsá, þá Langavatn þá Klambrakvísl út að Skriðugili
er liggur rétt í austur nokkuð utar en mitt á milli bæanna Langavatns og
Klambrasels, þaðan beina stefnu austur á Lambafjöll, en þau ráða merkjum að
austan fram að Geitafells merkjum, og ráða Geitafellslandamerki að sunnan. 34

B(enedikt) Kristjánsson (prestur á Grenjaðarstað) umráðamaður (Langavatns),
Snorri Oddsson (bóndi á Geitafelli) og Jónatan Grímsson [bóndi í Klambraseli] skrifuðu undir landamerkjabréfið.
Virðing á Langavatni fór fram 7. nóvember 1914 vegna fyrirhugaðrar sölu
kirkjujarðarinnar. Jörðin liggur ofarlega í Reykjahverfi undir Reykjaheiði við vatn
sem er samnefnt bænum. Fram kemur í virðingunni að jörðin eigi allmikið land í
heiðarbrekkunni og upp til heiðar en beitiland er ekki teljandi á undirlendi. Vatnið
ræður merkjum á hálfri breidd landsins en þá kvísl sem úr því fellur ofan
Reykjahverfi, vatnið gengur fast að brekku en milli brekku og kvíslar er engið sem
hverfur undir svell þegar vetrar. Sumarhagi er í betra lagi bæði fyrir sauðfé og gripi.
Vetrarharðindi og snjóþyngsli eru í mesta lagi og leysir snjó oft seint á vori en
síðastliðið sumar lágu fannir í brekkunni umhverfis túnið fram yfir miðjan júlí. Í
virðingargerðinni segir ennfremur:
Sökum þess að jörðin liggur að afrétt, var ágangur afréttarfjár, á engi og
heimahaga, mjög skaðlegur, þar til fyrir tveimur árum að ábúandinn sá sér
eigi annað fært, en byggja girðing, um 2000 faðma langa, til varnar þessum
ágangi, sem óðum óx í síðari tíð, fyrir mjög mikla fjárfjölgun á aðliggjandi
afrétt, svo að til eyðileggingar horfði með slæur jarðarinnar. En svo hagar hér
til að girðinguna varð að leggja eftir brekkubrúnum heiðarinnar, til að forðast
venjuleg snjóþyngsli, fellur við það meginhluti heiðarlandsins utan girðingar
og takmarkast heimaland með þessu móti. 35

Stjórnarráðið seldi Davíð Sigurbjörnssyni Langavatn og er afsalið dagsett 14.
september 1915. 36
Grenjaðarstaðarkirkjujörðin Langavatn er sögð 20 hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. Í því kemur einnig fram að skriður falli á tún og úthaga. 37
Fjallað er um Langavatn í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
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Lángavatn, kyrkju eign nú 20 hndr., ... en nú getur hún framfleytt í meðalári 8
málnytukúgyldum og gjeldfjenaði 3 hndr., að undanskyldum þrætuparti í
landinu, er alytst að beri 2 gjeldfjár hndr. .... hagkvisti fyrir sauðfje og
málnyta í meðallagi; ... 38

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Langavatns hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Langavatn eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar ... Dreifðar um landið og því bæði nærtækar og langsóttar. ...
Búfjárhagar: Land all víðlent heiðarland, og sumarbeit mjög góð og hæg fyrir
allan búfénað. Vetrarbeit einnig góð er til nær, en snjóþungt og vorhart.
Fjárgeymsla nú orðin hæg og hagfeld vegna girðingar. ... Heimaland girt frá
afrétt með gaddavírsgirðing, sem er fullir 4000 m. að lengd. Jörðin á nægilega
afrétt fyrir sig, utan girðingar og auk þess upprekstrarrétt í afrétt
sveitarinnar. 39

5.4

Klambrasel ásamt Brúnahlíð

Í afhendingarskrá Grenjaðarstaðar, 29. maí 1391 (27. febrúar 1393), er Hóll nefndur
meðal jarða Grenjaðarstaðarkirkju.40 Þetta er staðfest í Sigurðarregistri en elsti hluti
þess er frá 1525. 41
Í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394, kemur fram
að Hóll sé eign Grenjaðarstaðarkirkju. 42
Ólafur Hjaltason biskup galt Sigurði Jónssyni á Grenjaðarstað upp í kirkjubót
til ævinlegar eignar 6. ágúst 1560
eina eydijord sem kirkian hefur litla nytsemd af haft ï laanga tima. sem heiter
Holkot i Reykiahverfi. sudur i þad stora gil sem gengur a midli Laangavatns
og Holkots fyrir v c. 43

Í kirknaskrá Guðbrands biskups Þorlákssonar frá 1569 kemur fram að tíund
liggi til Grenjaðarstaðakirkju af Reykjum og fjórum kotum þar hjá, þ.e.
Víkingsstöðum, Holtakoti, Brekknakoti, Hólkoti og Reykjamannahögum, sem samtals
séu 80 hundruð að dýrleika. 44
Um Grenjaðarstaðarklaustursjörðina Klömbur segir svo í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns:
Úthagarnir eru mjög litlir, og því hefur ábúandi keypt jafnlega til bólunnar
selför af staðnum í kirkjunnar land út frá Lángavatni fyrir ofan Reykjakvísl
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fyrir xl álna toll, en síðan bóluna hefur staðarhaldarinn leyft bóndanum sömu
selstöðu frí og eftirgjaldslaust með jörðinni. 45

Selið var í landi jarðarinnar Hóls eða Hólkots, sem síðar varð að jörðinni
Klambraseli. 46
Jóhannes Jónatansson skrifaði stiftsyfirvöldum 19. nóvember 1890 og óskaði
eftir því að fá að kaupa ábýlisjörð sína Klambrasel vegna yfirvofandi breytinga á
Grenjaðarstaðarbrauði og fasteignum kirkjunnar. Hann getur þess að faðir sinn hafi
byggt kotið árið 1848 í sellandi kirkjujarðarinnar Klambra. Kotið segir hann
kostalítið, engjar bæði litlar og lélegar og standi tæplega til bóta og því sé 600 krónur
hæfilegt verð fyrir það. 47
Þann 21. nóvember 1883 var útbúið landamerkjabréf fyrir Klambrasel. Það var
þinglesið 12. júní 1890:
Að vestan ræður Klambrahvísl, að norðan milli Brekknakots og Klambrasels,
ræður garður sem byrjar við hvíslina nokkru fyrir sunnan Messuvað og stefnir
þvert upp yfir Nónás og austur yfir mýri og uppá fjallsbrún síðan ræður bein
lína austur í Kistufjall.
Að austan ráða Lambafjöll, að sunnan Langavatns landamerki austan frá
Lambafjöllum ofan í Skriðugil. 48

Jón Þórarinsson (bóndi á Langavatni) og B(enedikt) Kristjánsson (prestur á
Grenjaðarstað), umráðamaður (Klambrasels), skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af Pétri Jónssyni fyrir hönd landsjóðsjarðarinnar Brekknakots.
Virðing á kirkjujörðinni Klambraseli fór fram 14. maí 1913 vegna
fyrirhugaðrar sölu hennar. Fram kemur í virðingargerðinni að Klambrasel hafi verið
byggt um miðbik 19. aldar sem nýbýli í fjarliggjandi beitilandi fyrrverandi
kirkjujarðarinnar Klambra í Aðaldal. Það var faðir núverandi ábúanda sem byggði
býlið fyrst en þá voru þar engar slægjur sem nýttar höfðu verið. Tún jarðarinnar liggur
í snjósælli votri, heiðarkinn en á túninu liggur snjór og jarðraki fram eftir vori sem
getur valdið kali. Í virðingargerðinni segir ennfremur:
En þó er það lakast, að þar sem jörðin er sett í jaðri afréttar, sem fylt er nú
árlega af fé langtum meir, en áður gjörðist hér, þá er svo mikill ágangur
afréttarfjár á slæjur þessar, að ábúandi telur sér ekki lengur viðvært, nema
girða þá hlið landsins er að afrétt veit, en það er næst [næst, ofan línu] lengsta
hliðin, 1100 faðmar. Hefir hann þegar flutt heim efni í þá girðing. Og knýr
það hann mjög til að leita kaups á jörðinni, er hann hlýtur að leggja í svo
mikinn kostnað til að halda henni við, sem byggilegri. – Engjar þessar gefa af
sér um 120 hesta árlega, sé þær varðar og nýttar svo sem nú er gjört. Heyið er
45
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heldur létt. Ekki virðist okkur að nokkur vegur sé til að bæta þetta engi. –
Sumarhaga hefir jörðin, fyrir sauðfé í betra lagi, en lakara fyrir gripi. Að
vetrarlagi er snjóþungt mjög og er þá, að allmiklu leyti, notað aðfengið
beitiland fyrir sauðfénað. Hestabeit er engin á vetrum. 49

Virðingarmenn geta þess einnig að núverandi ábúandi framfleyti sér með því
að sækja árlega mikinn heyfeng til annarra jarða en flytja verði hann yfir langan veg
og brattan. Stjórnarráðið seldi Jóhannesi Jónatanssyni Klambrasel og er afsalið
dagsett 30. maí 1914. 50
Fjallað er um Klambrasel í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Klambrasel, áður Hóll eða Hólkot, kyrkju eign, nýbýli, var fyrrmeir talið 20
hndr. ... hagkvisti og hagarými, fyrir fje og gripi í betra lagji og málnyta góð
... 51

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Klambrasels hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Klambrasel eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými mikið og sumarland mjög gott fyrir allan fénað.
Vetrarbeit góð er til nær, en snjóþungt mjög og vorhart. Skjólalítið.
Fjárgeymsla hæg nú orðin vegna girðingar. ... Heimaland girt frá afrétt, nýleg
gaddavírsgirðing. ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar og að auki
sérstaka afrétt nægilega fyrir heimafé. 52

Nýbýlið Brúnahlíð var byggt á helmingi Klambrasels árið 1956. Hefur landi
verið skipt milli jarðanna. 53
Jón Sigurðsson segir svo í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla:
Milli Reykja í Reykjahverfi og Langavatns var til forna mikil og landrúm
jörð, sem nefndist Hóll og var með vissu í byggð 1318 og 1397. Eftir það
getur þar ekki byggðar, og má vel vera, að bærinn hafi aldrei verið byggður
eftir Svartadauða. ÁM getur ekki þessa eyðibýlis, en 1729 er hér talað um
eyðibýlið Hólkot. Bærinn var í ási norðvestur frá Klambrarseli, og eru þar enn
glöggar rústir. 54

Síðar segir í sömu bók um Klambrasel:
ÁM segir, að staðarhaldari Grenjaðarstaða hafi jafnaðarlega leyft
Klambrarbónda selstöðu austan Reykjakvíslar, utan við Langavatn, þ.e. hið
forna Hólsland. Var selið reist á allt öðrum stað en Hóll, þó landareignin sé
söm. ... Menn vita þar fyrst með vissu um vetrarvist 1772-1775. ... Óljós sögn

49

Skjal nr. 2 (286).
Skjal nr. 4 (55).
51
Skjal nr. 2 (80) a-b.
52
Skjal nr. 2 (84).
53
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 511.
54
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 339.
50

309

310
er um byggð þar eða húsmennsku nálægt 1836, en varanleg byggð hefst
1848. 55

5.5

Brekknakot (Bláhvammur og Laufahlíð)

Brekkur í Reykjahverfi voru goldnar Hólakirkju fyrir jarðir, 11. október 1447. 56
Brekknakot nefnt í kirknareikningum nyrðra á prestssetrum 1569 meðal kota
hjá Reykjum. 57 Sjá kafla 5.6 um Reykjatorfu.
Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls var Brekknakot eyðihjáleiga (1712), byggð
fyrir manna minni í úthögum frá Reykjum suður með fjallinu, fór í eyði um 1700, en
tíundaðist 5 hundruð. 58
Jón Sigurðsson segir um Brekknakot:
Í fornskjölum frá 15. og 16. öld er getið um jörð í Reykjahverfi, sem nefndist
Brekkur og gekk sem sjálfstæð jörð kaupum og sölum allháu verði. Seinna
hafa Brekkur fallið undir stórbýlið Reyki og legið í eyði um hríð. Árið 1712
er nafnið Brekknakot notað fyrst um eyðihjáleigu Reykja, sem fór í eyði um
1700. Ekki er vitað, hvenær Brekknakot byggðist næst, en í byggð er það
komið 1762. 59

Upp úr 1840 varð Brekknakot konungsjörð, síðar þjóðjörð, og heyrði undir
Reykjadalsjarðir, þótt það teldist hjáleiga Reykja. 60 Amtmaður í Norður- og
Austuramti fór þess á leit við umboðsmann Reykjadalsjarða að hann gæfi sér lýsingu
á ásigkomulagi Brekknakots. Í lýsingu umboðsmanns, sem svaraði 29. júlí 1836,
kemur fram að jörðin hafi nokkurn veginn nógu mikið land fyrir sig, gæði þess séu
mjög mikil og útheyskapur ekki fjarlægur.
Landamerkjabréf fyrir Brekknakot var útbúið 24. febrúar 1887 og því þinglýst
1. júní 1888. Umrætt landamerkjabréf er svohljóðandi:
Að sunnan móti Klambraseli ræður merkjum garður sem liggur frá
Klambrakvísl austur að mýrinni, svo bein stefna yfir mýrina í garð þann sem
liggur upp fjallið, og frá efri enda hans bein stefna austur í Lambafjöll. Að
norðan móti Reykjum ræður garður sem liggur beint austur [austur, tvítekið
og hið fyrra yfirstrikað] frá Reykjakvísl sunnan í vestara Hrakholt og austur á
svokallað litla Hrakholt. Þaðan ræður bein stefna í Litlugróf, og ræður svo
nefnd gróf þar til Syðsta kverslækur fellur í hana, þá ræður nefndur lækur í
Syðstahver, og mindar hann tungu þá sem nú fylgir Brekk<n>akoti. Úr
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 339.
Skjal nr. 2 (196).
57
Skjal nr. 2 (233). Sjá einnig skjal nr. 2 (293).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 246.
59
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 342.
60
Skjal 4 (28).
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Syðstahver ræður bein stefna austur til fjallsbrúnar og svo í Lambafjöll. Að
vestan ræður Reykjakvísl og að austan Lambafjöll. 61

Jón Sigurðsson, umboðshaldari, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af B(enedikt) Kristjánssyni (presti á Grenjaðarstað), hvað varðaði
Klambrasel, og Sigurði Tómassyni, eiganda Reykja.
Virðing á jörðinni Brekknakoti fór fram 16. júní 1915 vegna fyrirhugaðrar
sölu. Þar kemur m.a. fram að heimaland jarðarinnar sé sæmilega rúmt móti öðrum
nytjum hennar. Það sé hagfellt til notkunar, liggi nærri jafnt á alla vegu frá bænum og
nái bæði til fjalllendis og láglendis. Sauðhagi er góður, sumar og vetur, þegar til lands
nær og á sumrum er gripahagi viðunandi. Úrkomusamt og snjóþungt er þar á vetrum,
jarðbönn eru því algeng og lengi vetrar þegar hart er og þá fram á vor og jafnvel allt
til fardaga. Jörðin á land að hverunum við Uxahver og eru merki í syðsta hverinn.
Hún á þó engin hlunnindi eða ítök annarsstaðar. Brekknakot var selt Jóni Fr. Jónssyni
og er afsalið dagsett 6. júní 1916. 62
Brekknakot er hjáleiga Reykja sem er talin fimm hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. 63
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Brekknakots hafi verið
þinglesin 1888. Eftirfarandi upplýsingar um Brekknakot eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landið fremur þröngt og skjólalítið. Sumarland sauðfjár mjög
gott og vetrarbeit einnig er til nær en snjóþungt. Gripahagar lélegir.
Fjárgeymsla hæg. Túnið er algirt. Einnig samgirðing milli heimalands og
afréttar. Lengd 2215 mtr. Jörðin á næga afrétt fyrir sig. 64

Þann 23. september 1940 var landamerkjamál Brekknakots og Laufahlíðar
annars vegar og Hveravalla hins vegar tekið fyrir í landamerkjadómi Þingeyjarsýslu.
Málið, sem mátti rekja til beiðni frá ábúanda Brekknakots og Laufahlíðar og formanni
og framkvæmdastjóra Garðræktarfélags Reykhverfinga h.f., gekk út á að ákvarða
hluta landamerkjalínunnar milli Brekknakots og Hveravalla.
Eftir að gengið hafði verið á merkin samkvæmt landamerkjaskrám jarðanna
frá 24. febrúar 1887 og 22. maí 1890 og örnefni og staðhættir athugaðir var gert
eftirfarandi samkomulag um hina umdeildu línu:
Úr Syðstahverlæk þar sem hann beygir til norðausturs rjett neðan við hverinn
í merki á vesturbrún Syðstahvers.
Þaðan ræður bein sjónhending yfirí merki á austurbrún hversins í vörðu efst á
brekkubrúninni ofan við Laufahlíð.
2. Vatnsrjettindi og orku í Syðstahver eiga aðilar hver að hálfu.
61
Skjal nr. 2 (57). Það sem skrifara landamerkjabókar Þingeyjarsýslu hefur sést yfir er: ,,og austur á
svokallað litla Hrakholt.“, einnig hefur hann gert Sigurð Tómasson eiganda Reykja að Sigurði
Jónssyni.
62
Skjal nr. 2 (282).
63
Skjal nr. 2 (74).
64
Skjal nr. 2 (83).
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1. Að oðru leyti eru merkin milli jarðanna samkv. landamerkjaskránum
[landamerkjaskrám?].

Bárður Halldórsson og Pálmi Einarsson (væntanlega dómsmenn) skrifuðu
undir samkomulagið. Það gerðu einnig; Þórður Jónsson, fyrir Laufahlíð; Böðvar
Jónsson, fyrir Brekknakot; Júl. Havstein (sýslumaður); Hrólfur Árnason, fyrir Garð.
fél. Reykhverfinga, og Atli Baldvinsson, fyrir Garð. fél. Rhv.
Fyrir neðan undirskriftir þeirra stendur eftirfarandi:
Merkin sitt hvoru megin Syðstahvers og á brekkubrúninni skulu aðilar
auðkenna með litlum steinsteyptum vörðum. Að gefnu tilefni tekur [strikað
yfir rjetturinn] merkjadómurinn fram, að Syðstihver er einu nafni nefndur þær
borholur tvær, sem eru rjett neðan við Laufahlíð. …

Þar kemur einnig fram að formaður og framkvæmdastjóri Garðræktarfélagsins
hafi óskað þess að bókað væri að þeir undirrituðu samkomulagið í trausti þess að
næsti aðalfundur félagsins féllist á það. Einnig stendur að Búnaðarfélag Íslands muni
gera uppdrátt af merkjalínunni og umhverfi hennar
Brekknakot fór í eyði árið 1945, en í landi þess voru byggð býlin
Bláhvammur, sem fékk 2/3 hluta Brekknakotslands, og Laufahlíð, sem hlaut
þriðjunginn. Laufahlíð féll síðar undir Bláhvamm. 65
5.6

Reykjatorfa

Reykja er getið í Ljósvetninga sögu, sem Björn Sigfússon telur frá því um miðja 13.
öld, og einnig Reykdæla sögu. 66
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar stendur varðandi Grenjaðarstað:
Hier skulu vera prestar. ij. oc hinn þridie ef þing fylgia til reykia. 67

Samkvæmt jarðakaupabréfi, 31. desember 1544, voru Reykir í Reykjahverfi
seldir með öllum gögnum og gæðum, eignum og ítölum, að tilskildum nokkrum
ítökum. Þar á meðal:
Mælifellzhaga utann so mykinn part sem Eignadur værj Mulakyrkiu ä millum
tueggia Garda. 68

Í kirknaskrá Guðbrands biskups Þorlákssonar frá 1569 kemur fram að tíund
liggi til Grenjaðarstaðakirkju af Reykjum og fjórum kotum þar hjá, þ.e.
Víkingsstöðum, Holtakoti, Brekknakoti, Hólkoti og Reykjamannahögum, sem samtals
séu 80 hundruð að dýrleika. 69

65
Byggðir og bú. Aldarminning búnaðarsamtaka Suður-Þingeyinga, bls. 603-604 og Byggðir og bú
Suður-Þingeyinga 1985, bls. 522. Sbr. skjal nr. 4 (38).
66
Ljósvetninga saga með þáttum, Reykdæla saga ok Víga-Skútu, Íslenzk fornrit X, bls. XLVI-L, 3, 239.
67
Skjal nr. 2 (178).
68
Skjal nr. 2 (215).
69
Skjal nr. 2 (293).
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Þá segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns í lýsingu Reykja að
munnmæli séu að jörðin eigi ítak, 5 hundraða land í Mælifellshögum milli tveggja
jarða, sem liggi í fjöllunum vestur af Reykjaheiði. Enginn vissi að jörðin hafi ítakið
brúkað eða þess notið.70
Séra Ingjaldur Jónsson á Múla lét lögfesta Þeistareyki og Mælifellshaga líkt og
nánar er vikið að í kafla 5.14 um Þeistareyki. Lögfestan var m.a. lesin upp á
manntalsþingi á Húsavík 9. júní 1792 og þá mótmælti Árni Sigurðsson ábúandi StóruReykja henni hvað Mælifellshaga áhrærði en hann hélt því fram að þar ætti ábýlisjörð
sín fimm hundraða land. 71
Skúli Tómasson prestur í Múla lögfesti Þeistareyki með Mælifellshögum þann
13. maí 1854, sbr. kafla um Þeistareyki. Lögfestan var lesin á manntalsþingi að
Húsavík 15. maí 1854 og á Skútustöðum 18. sama mánaðar og loks að Helgastöðum
tveimur dögum síðar. Enginn hreyfði mótmælum en Halldór Jónsson ábúandi Reykja í
Reykjahverfi bað um að sér geymdist réttur sinn ef í ljós kæmi að Reykjum tilheyrði
nokkur tiltala til Mælifellshaga eins og hann hefði heyrt munnmæli um.
Bændurnir Eyjólfur Brandsson á Reykjum og Sigurgeir Þorgrímsson á
Brekknakoti mótmæltu harðlega banni við notkun á Þeistareykjalandi og
Mælifellshögum sem lesið var upp á manntalsþingi á Húsavík 4. júní 1870. 72
Einhvern tíma fyrir 1846 var byggður bær í landi Reykja, sem fékk nafnið
Litlureykir og 1/3 lands Reykjajarðarinnar. Afsal fyrir þessum hluta jarðarinnar var
gefið út árið 1908. 73 Eftir það færðist nafnið Stóru-Reykir á hina upphaflegu jörð.
Árið 1904 keypti Garðræktarfélag Reykhverfinga 10 hektara úr Reykjalandi og árið
1918 1/3 Reykjalands til viðbótar og var þá stofnað býlið Hveravellir. Síðar voru
stofnuð í Reykjalandi býlin Reykjarhóll (árið 1940), Rein (árið 1963) og Reykjavellir
(árin 1946-1956). 74 Meginhluti lands Stóru-Reykja hefur skipst að jöfnu milli
Reykjavalla og Reykjahóls. 75 Nýbýlið Grundir var stofnað árið 1955 á helmingi LitluReykja, en býlin hafa verið sameinuð undir nafninu Litlu-Reykir.76
Landamerkjaskrá fyrir Stóru-Reyki, ásamt Litlu-Reykjum og Holtakoti, var
útbúin 22. maí 1890. Hún var þinglesin 11. júní sama ár:
Að vestan móti landeignum Ness og Árbótar ræður Reykjakvísl og eiga
Reykir í mitt meginvatn hennar. Að norðan ræður enn hin sama kvísl þar til er
Helga á kemur saman við hana, þá ræður Helga á merkjum til suðurs allt þar
til er gamall garður liggur uppfrá henni til austurs nokkru sunnar en á móts
við Holtakot. Síðan ræður garður sá merkjum, svo langt sem hann nær og
70

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 246.
Skjal nr. 2 (111) a-b.
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Sbr. skjal nr. 2 (A.6.101).
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Skjal nr. 4 (73).
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 343. Byggðir og bú SuðurÞingeyinga 1985, bls. 523, 527-529, 531. Sbr. skjal nr. 4 (75).
75
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 532.
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Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 529.
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síðan hin sama stefna til Lambafjalla. Að austan ráða Lambafjöll. Að sunnan
austur frá Reykjakvísl, ræður merkjum garður sá, er liggur austur sunnan á
Hrakholti og austur á Litluhrakholt. Þaðan ræður bein stefna í Litlugróf; þá
ræður lækur sá er rennur eftir Litlugróf, til þess er hann kemur saman við læk
þann er rennur eftir Löngugróf, þá sá lækur til þess er hann kemur saman við
syðstakverslæk. Síðan ræður merkjum Syðstahverslækur uppí Syðstahver. Úr
Syðstahver ræður svo bein stefna til Lambafjalla. 77

Umboðsmaður Stóru-Reykja ásamt Litlu-Reykjum og Holtakoti, Sigurjón
Kristófersson, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Árna Jónssyni,
ábúanda og umráðamanni Þverár; Jóni Jónssyni, hann skrifaði undir vegna Ness og
Þeistareykjalands í umboði (Benedikts Kristjánssonar) umráðamanns Múlakirkju; og
Pétri Jónssyni, en hann var settur umboðsmaður þjóðeignarinnar Brekknakots.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Reykir, sem taldir eru 25 hundruð,
sjálfseignarjörð. Skriðuföll hrjá úthaga jarðarinnar. 78
Í sama jarðamati kemur fram að Halakot (en væntanlega er átt við Holtakot) sé
hjáleiga Reykja. 79
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Stóru-Reyki:
Stórureykir hver jörð að undanförnu talin 40 hndr. að dýrleika með tveimur
hjáleigum sem eru Brekknakot og Holtakot ... en hvorug þessi hjáleiga hefur
þó nein viss eður sjerskyld landamerki.
... Ókostir jarðarinnar þeir helztu ... og leikur efi á að jörð þessi eigi
afrjettarland fyrir geldfje sitt á sumrum, ... 80

Í köflunum um Litlu-Reyki og Stóru-Reyki A og B í fasteignamatinu 19161918 er land sagt óskipt. Um búfjárhaga segir að sumarbeit sé góð fyrir allan
búpening og vetrarbeit einnig, er til nær, en snjóþungt. Beitilandið er nærri og
fjárgeymsla hæg. Samgirðing er milli heimalands og afréttar. Jarðirnar eiga næga
afrétt fyrir sig. Litlu-Reykir og Stóru-Reykir B (Garðyrkjufélagið) hafa allmikið
landrými en Stóru-Reykir A í meðallagi. 81 Umfjöllun um Holtakot er tekin upp hér
rétt á eftir.
Úttektarmenn voru mættir að nýbýli Óskars Sigtryggssonar (Reykjarhóli) 11.
júní 1941 til þess að skipta túni, engi og fyrirhuguðu ræktunarlandi handa nýbýlinu úr
landi Stóru-Reykja. Gengið var um landið, það athugað og mælt. Við landskiptin sjálf
var ekki vikið að landinu til heiðar. Nýbýlið fékk m.a. ¼ slægna í bithaga móti StóruReykjum eftir samkomulagi og jarðhita einungis til eigin nota. Undir bréfið skrifuðu
úttektarmenn, sýslumaður, Óskar Sigtryggsson og Sigtryggur Hallgrímsson. 82
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Skjal nr. 2 (40) a-b.
Skjal nr. 2 (74).
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Skjal nr. 2 (79) a-b.
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Skjal nr. 2 (83).
82
Skjal nr. 4 (93).
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Holt, eyðijörð, er nefnt í skrá frá 1449 yfir kúgildi á Hólastólsjörðum. 83
Prestadómur var kveðinn upp um hald Þorsteins Þorleifssonar á Holtakoti eign
Hólakirkju þann 17. apríl 1493. 84
Í Sigurðarregistri, er byrjað var að skrá 1525, kemur fram að Hólastóll eigi
þrjú eyðikot hjá Reykjum. 85 Eyðikot þrjú hjá Reykjum, metin á 15 hundruð, voru
meðal þess sem seldist eða lógaðist frá Hólakirkju meðan Jón Arason biskup hélt
Hólastað (1550). 86 Reykir, Holtakot, Víkingsstaðir, Brekknakot og Hólakot, metin á
80 hundruð eru nefnd í kirknareikningum nyrðra á prestssetrum 1569 meðal kota hjá
Reykjum. 87
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Holtakot forna
eyðihjáleigu, sem hafi legið í auðn yfir 70 ár. 88
Jón Sigurðsson í Yztafelli telur sennilegt, að hér sé Holt í Reykjahverfi, sem
nefnt er í bréfi frá árinu 1394. Holtakot hafi verið komið aftur í byggð 1762. 89
Um búfjárhaga Holtakots segir í fasteignamatinu1916-1918:
Búfjárhagar: Landrými nokkurt. Sumarbeit góð fyrir sauðfé, og snapaseigt á
vetrum. Gripahagar ekki góðir. Jörðin á afrétt fyrir sig. 90

Nær samfelld byggð hefur verið í Holtakoti frá því um 1800. Árið 1950 var
býlið byggt upp að nýju og nefnt Víðiholt. 91 Í landi Víðiholts hefur verið stofnað
býlið Helgá. 92
5.7

Þverá

Í arfleiðslubréfi Gottskálks Nikulássonar, 6. júní 1520, kemur fram að hann gefi
Hólakirkju Þverá sem metin er á 20 hundruð. 93
Sigurður Jónsson, Arasonar, seldi Þverá í jarðaskiptum, 31. desember 1544. 94
Þverá, 15 hundruð, er talin meðal jarða, sem höfðu lógast eða selst frá
Hólakirkju á dögum Jóns Arasonar. 95
Vitnisburður Magnúsar Ísleifssonar um landamerki Þverár var bréfaður að
Sandvík í Bárðardal 25. september 1644. Magnús, sem hafði verið heimilismaður á
Þverá í sjö ár eða til 26 ára aldurs, lýsti landamerkjunum þannig:
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Skjal nr. 2 (197).
Sjá skjal nr. 2 (skjalaflokkur B.1. og B.5., Ísl. fbrs. VII, 168-170).
85
Skjal nr. 2 (209).
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Skjal nr. 2 (217).
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Skjal nr. 2 (83).
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J fyrstu up frä Bænum: J þann Læk: Sem liggur Sunnan J Þuera til motz vid
Botar Bæ & Sudur eptir J þann Gard Sem liggur næst fyrir utan vÿkyngstadi
oc sudur og ofan eptir mÿrenne: J Kielldu nockra: huor Kiellda ad liggur:
ofan J helga A fyrir Sunnan vÿkiÿngstadi: Jtem: Eingia Reytur Jördinnj
Þurerä eignad atölulaust fyrir utan Þuerä med Gardi vmgyrdtur: Eirnin var optnefndri Jördu Þuerä eignad fim hundrada Land atölulaust fyrir
vestan Reykia kuÿsl … 96

Sveinn Ólafsson og Björn Jónsson vottuðu að hafa verið viðstaddir er Magnús
gaf Sigurði Magnússyni umræddan vitnisburð.
Þann 3. júní 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir Þverá. Það var þinglesið
11. júní sama ár:
Að vestan ræður Helgá merkjum suður að svokölluðum merkigarði, sem
liggur þvert upp frá henni nokkru sunnar en á móti Holtakoti; garðurinn ræður
merkjum að sunnan meðan hann endist og síðan hin sama stefna austur yfir
Reykjafjall austur í Lambafjöll, sem ráða merkjum að austan norður í
Tröllagil, sem ræður merkjum að norðan meðan það endist en úr því ræður
Þveráin þar til hún rennur í kvíslina.
Land það sem Þverá á á Hvammsheiði afmarkast … 97

Árni Jónsson skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Jóni
Jónssyni, eftir umboði frá umboðsmanni eiganda Stóru-Reykja með Litlu-Reykjum og
Holtakoti; Sigurði Jónssyni, eiganda Heiðarbótar; Árna Sörenssyni, ábúanda og
umráðamanni Skóga, og Sigurjóni Jóhannessyni, en hann samþykkti hvað varðaði
landamerki Árbótar, Núpa og Laxamýrar.
Þverá var sjálfseignarjörð samkvæmt jarðamatinu 1804, sögð 20 hundruð.
Fram kemur að á beri möl á úthaga. 98
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Þverá. Þar kemur fram:
Þverá híngaðtil talin 20 hndr. að dýrleika. ... Úthagi er þar bæði að gæðum og
víðáttu í betra lagi fyrir allann peníng enkum að sumarlagi, vetrarútbeit er
þarámot allgóð fyrir sauðpeníng, líka á jörð þessi vestur til Hvammsheiðar
töluverðt útbeitar og afrjettarland í hverju einnig mætti hafa lítilvægar
grasatekju ... 99

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Þverár hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Þverá eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými mikið og kjarnaland. Sauðfjárbeit góð sumar og vetur,
snjólétt en næðingasamt. Hestahagar góðir, en kúahagar slæmir. Beitilandið
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heldur fjarsótt, en fjárgeymsla þó hæg. ... Jörðin á næga afrétt fyrir sig. ...
Ágangur er mikill af afréttarfé. 100

5.8

Skógar og Skógahlíð

Í afhendingarskrá Grenjaðarstaðar, 29. maí 1391 (27. febrúar 1393) kemur fram að
Grenjaðarstaðarkirkja eigi 24 hundruð í Laxamýri eða Skógaland til leiguburðar.101
Í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394, kemur fram
að Grenjaðarstaðarkirkja eigi:
fiavgr hvndrvt oc tvtvgv i laxamyre. ella skoga land til leigvbvrdar. 102

Sigurður Jónsson, Arasonar, seldi Skóga í jarðaskiptum, 31. desember 1544. 103
Skógar, 20 hundruð, voru taldir meðal jarða, sem höfðu lógast eða selst frá
Hólakirkju á dögum Jóns Arasonar. 104
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyra Skógar klaustrinu.105
Eigandi Skóga hóf landamerkjamál gegn Skörðum á 9. áratug 19. aldar. Var
því vísað tvisvar sinnum heim í hérað af Landsyfirrétti og mun þar með hafa fallið
niður. Sjá umfjöllun við Skörð.
Landamerkjabréf fyrir Skóga var útbúið þann 28. maí 1892. Það var þinglesið
1. júní sama ár:
Að vestan … Að norðan ræður merkjum Skóga á til austurs allt að
Moldskurði, sem miðja vega milli Litlumýri og Skóga ár botna. Úr
Moldarskurði ræður bein stefna í vörðu sem er byggð á sandhæð, rett ofan við
það sem Moldarskurður endar. Frá vörðunni ræður bein stefna sunnan á
Grýluhól. Síðan ræður bein stefna eftir tveim vörðum, er hin eystri norðvestan
við Bjarnaröxl, síðan sama stefna utan í Bjarnaröxl til austurs norðan vert við
Höfuðreiðarmúla. Að austan ræður merkjum bein stefna frá Höfuðreiðarmúla,
suður Lambafjöll í Tröllagil er ræður merkjum að sunnan vestur á móts við
Táarmel. Frá Táarmel ræður merkjum garður, sem beygist til norðvesturs [í,
sést ekki vegna gats fyrir löggildingarsnúru] stórhól í Víðirker síðan ræður
sami garður merkjum beint vestur yfir stöpla og ofan eftir sunnan við Dýakot
vestur í Mýrarkvísl. 106

Guðný Ólafsdóttir skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af:
Þuríði H. Jónsdóttur, eiganda og ábúanda Heiðarbótar, og Árna Jónssyni, eiganda og
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ábúanda hálfrar Þverár. Bréfið var einnig samþykkt af eigendum og ábúendum
Skarða, þeim Jóni Á. Árnasyni, Jakobínu Jónsdóttur og Jóni Jónssyni.
Skógar, sem eru sjálfseignarjörð samkvæmt jarðamatinu 1804, eru þar sagðir
20 hundruð. 107
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Skóga. Þar kemur fram:
Skógar híngaðtil taldir 20 hundruð að dýrleika ... Hagbeit á sumrum er fremur
smá fyrir stórgripi en betri fyrir sauðpeníng, ... þessutan á jörð þessi
afrjettartiltölu til svokallaðrar Reykjaheiðar. ... 108

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að Skógar eigi óskipt land við
Dýjakot og að landamerkjum hafi verið þinglýst sameiginlega 1890 (svo). Eftirfarandi
upplýsingar um Skóga eru fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Sauðland gott, en fremur snjóþungt. Gripahagar í þrengra lagi.
Beitilandið nærri en skjólalítið. Fjárgeymsla hæg. ... Samgirðing milli
heimalands og afréttar og á jörðin næga afrétt fyrir sig. 109

Skógum hefur á 20. öld verið skipt í nokkur býli. Fjórðungur landsins féll til
Dýjakots/Skógahlíðar, þegar byggð var endurreist þar árið 1869. Skógar I voru 5/8
jarðarinnar eftir það og Skógar II 3/8 hlutar, en þeir urðu til árið 1902. Skógar III voru
stofnaðir árið 1962 á hálflendu Skóga I. 110
Landskipti fóru fram milli Skóga I og II 27. nóvember 1957. Skiptin mun
aðeins hafa varðað land næst bæjunum, en í skiptagerðinni segir:
Austan og ofan téðs skipta lands er óskipt land. 111

Viðbót og breyting við landamerkjaskrá Skóga I og Skóga III var gerð árið
1980, en virðist ekki taka til lands til heiðar. 112
Dý eða Dýjakot var fornbýli í landi Skóga, sem var í eyði öldum saman. Dýja
er fyrst getið í dómi um skuldaskipti 11. og 12. júní 1380:
eydijord sem langan tima hafdi vbygd verit er ath dyium hæiter 113

Dý voru goldin Hólastól í makaskiptum fyrir Harðbak, 17. mars 1456. 114
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir í framhaldi af lýsingu
Skóga árið 1712:
Dyakot kallast nú fornt eyðiból skamt suður og upp frá jörðunni, og eru þar
sýnileg byggíngarmerki garða og tóftaleifa, og atla menn að þessi jörð hafi
eyðilagst í stóru plágunni. Ekki má hjer aftur byggja fyrir heyskaparleysi. 115
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Jón Sigurðsson í Yztafelli hefur eftirfarandi um Skógahlíð:
Suðaustur frá Skógum og nærri 60 m hærra yfir sjó var fornbýli, er nefndist
Dýjakot og ÁM segir, að legið hafi í eyði frá Svartadauða og megi ekki aftur
byggja. Voru þar grónar tættur árið 1869, þegar Sigurður Árnason frá
Skógum byggði þar nýjan bæ. ... Ýmsir bjuggu síðan í Dýjakoti skamma hríð.
Það var í sameign með Skógum fram að 1909, en þá keypti það Jakob
Magnússon, áður á Húsabakka, og bjó þar um hríð. Sigurður Pálsson frá
Skógum bjó þar síðast nokkur ár, og lagði að lokum í eyði 1929.
Eigi fór þó Dýjakotslandið í auðn. Sigurður byggði sér nýjan bæ 1929, í
Dýjakotslandinu, suður frá Skógum neðan við allar brekkur og bratta, og
nefndi Skógahlíð. ... Sigurður hefur auk þess undir hluta af Skógum og heldur
rækt í gamla Dýjakotstúninu. 116

Þessari frásögn Jóns ber ekki að öllu leyti saman við aðrar heimildir. Í Byggðir
og bú Suður-Þingeyinga segir að við endurreisn Dýjakots árið 1869 hafi fylgt syðsti
hluti Skógalands. Nýr bær hafi verið byggður á öðrum stað árið 1939 og nefndur
Skógahlíð. 117 Dýjakot sjálft hafi farið í eyði árið 1924. 118 Og samkvæmt
þinglýsingum var býlið selt undan Skógum árið 1911. 119
Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að Dýjakot eigi óskipt land við
Skóga og að landamerkjum hafi verið þinglýst sameiginlega 1890 (svo). Eftirfarandi
upplýsingar um Dýjakot eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Sauðland gott og sæmilega rúmt, en snjóþungt í flestum vetrum.
Gripahagar fremur þröngir. Beitlandið nærtækt en skjólalítið. Fjárgeymsla
hæg. ... Samgirðing, úr gaddavír milli heimalands og afréttar, 450 metr. löng.
Jörðin á upprekstrarland fyrir sig. 120

Landskipti Dýjakots og Skóga voru gerð í desember 1922. „Afrétt“ Dýjakots
skyldi vera tiltölulegur hluti úr „afrétti“ þeim sem jörðunum tilheyrði austan girðingar
miðað við hundraðatal Skóga í jarðamati 1861, sem var 21, 6 hndr. Þar af Dýjakot 5
hndr. 121
5.9

Skörð, Skarðaborg og Einarsstaðir

Landnáma segir Skörð vera býli landnámsmannsins Höskulds Þorsteinssonar, sem
nam lönd öll fyrir austan Laxá. 122
Jarðakaup fóru fram í Skörðum, 10. október 1463 (10. apríl 1466). 123
116

Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 347.
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Gottskálk Nikulásson fékk hálf Skörð í makaskiptum fyrir Finnastaði í
Höfðahverfi 11. október 1504, 11. janúar 1505. 124
Samkvæmt arfleiðslubréfi Gottskálks Nikulássonar, 6. júní 1520 gaf hann
Hólakirkju 20 hundruð í Skörðum. 125
Jón biskup Arason seldi hálf Skörð 14. júlí 1531. 126
Hálf Skörð, 20 hundruð, voru talin meðal jarða, sem höfðu lógast eða selst frá
Hólakirkju á dögum Jóns Arasonar. 127
Sex menn vottuðu að hafa verið viðstaddir á Hólum 3. maí 1652 og séð á
handsöl þeirra Þorláks biskups Skúlasonar og séra Bjarna Jónssonar. Bjarni seldi
biskupi 30 hundruð í Skörðum fyrir 60 hundruð, þar af til hálfs í peningum, ¼ hluta í
kúgildum og ¼ hluta í fríðum og ófríðum peningum. Bjarni lýsti landamerkjum allrar
jarðarinnar Skarða en séra Jón Magnússon í Laufási átti 10 hundruð í jörðinni.
Samkvæmt séra Bjarna voru landamerkin svohljóðandi:
... að garður sá réði fyrir norðan á milli Laxamýrar og Skarða, sem gengi
neðan úr kvísl þeirri sem rennur ur Langavatni og ofan í Laxamýrarvatn réði
garður sá allt uppí Stórulág. Síðan úr gáginni [svo] til fjalls uppá móts við
Saltvíkurland, en fyrir sunnan Skörð segir hann að ráði landamerkjum Skóga
á, sem fellur á millum Skóga og Skarða, fylgir jörðu þessari Skörðum allt
samfast land Grísatungur og allt austur að sæluhúsinu á móts við Fjallamenn.
Ítem til sagði síra Bjarni að áðurgreind jörð Skörð ætti þessi ítök í annara
manna lönd: fyrst tveggja mánaða beit á Hvammsheiði annan á sumar en
annan á vetur. Þar næst til segir hann að kirkjan á Skörðum eigi áttung úr
áttungi úr Hlíðarkirkju rekaparti á Langareka. Ítem, fjórðung rafts og viða á
millum Hrossadals og Klappstapa á sama Langareka. Item á jörðin Skörð
tveggja manna ísgöngu á Botnsvatni fyrir aftan Húsavík. 128

Í afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslu var árið 1866 fært inn vitnisburðarbréf
sex manna, 5. maí 1652, um að þeir hefðu verið við kaup Þorláks biskups Skúlasonar
á jörðinni Skörðum af séra Bjarna Jónssyni, 3. maí s.á. Hefur bréfið verið fært inn
eftir afriti frumbréfsins, vottuðu af Sigfúsi Schulesen, sýslumanni. Einhverjar villur
eru í uppskriftinni, því að talað er um Þorberg Ásmundsson, klausturprest á Hólum,
sem þá var þar kirkjuprestur. Í bréfinu eru tiltekin mörk Skarða:
… að garður sá réði … [lýsingin er síðan eins og lýsing Bjarna Jónssonar frá
3. maí 1652] … á móts við Fjallamenn. 129

124

Sjá skjal nr. 2 (skjalaflokkur B.1. og B.5., Ísl. fbrs. VII, 730-731).
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Kaupgjörningurinn var bréfaður á Hólum 5. maí 1652. Samkvæmt vitnisburði
S. Schulesen var skrifað á kálfskinn með sex hangandi innsiglum hvar af þrjú
vantaði. 130
Kaupbréfi Skarða á kálfskinni frá 15. maí 1652 var framvísað á manntalsþingi
á Húsavík 1858. 131
Jörðin Einarsstaðir er fyrrum hjáleiga frá Skörðum.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Einarsstaði, Borgartún,
Hrísakot og Litluskörð eyðiból í landi Skarða, sem ekki hafi verið byggð í manna
minni, þó sýnileg séu byggingamerki girðinga og tóftaleifa. 132
Að sögn Jóns Sigurðssonar sáust aðeins vallgrónar tættur á Einarsstöðum árið
1855 en þá hafi Jón Jónsson endurbyggt þar. 133
Á manntalsþingi á Húsavík 15. maí 1854 var lesin upp lögfesta fyrir jörðinni
Skörðum. Inntaks er ekki getið en fram kemur að enginn hafi mótmælt. 134
Lögfesta fyrir landi Skarða í Húsavíkurhreppi var lesin upp á manntalsþingi að
Keldunesi 3. júlí 1867. Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 135
Lögfesta Sigurjóns Jóhannessonar á Laxamýri fyrir Laxamýri og Mýrarseli,
frá 8. apríl 1875, var lesin upp á manntalsþingi á Húsavík 17. maí 1875. Inntaks
lögfestunnar er ekki getið. Sigurður Flóventsson á Skörðum mótmælti aðeins
króknum á garðinum sem að sunnanverðu liggur. 136
Á 9. áratug 19. aldar hófust deilur milli jarðanna Skóga og Skarða um
landamerki. Eigandi Skóga taldi landamerkin þessi:
… að móts við Skarðaland ráði frá Mýrarkvísl Skógaá meðan hún rennur
beint, þá garður sá, sem liggur upp yfir þvera Litlumýri, þar sem Skógaá
beygist til suðurs og svo bein stefna úr garðinum laust fyrir sunnan
Grísatungur austur í Sæluhús. Á hinn bóginn töldu eigendur Skarða til þessara
landamerkja fyrir jörð sinni gagnvart Skógum, að Skógaá ráði merkjum milli
jarðanna alla leið frá upptökum árinnar, en frá upptökum hennar bein lína í
Sæluhús. … 137

Árið 1887 dæmdi Landsyfirréttur merkjadóm í landamerkjamálinu milli Skóga
og Skarða ómerkan og vísaði málinu frá undirrétti. 138
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bls. 26 í eignarskjala- og veðmálabók Þingeyjarsýslu. Aftur var það lesið upp á manntalsþingi á
Húsavík 24. nóvember 1876 og fært inn undir nr. 146 í afsals- og veðmálabók Þingeyjarsýslu. Frumrit
afsalsbréfsins er hins vegar varðveitt á handritadeild Landsbókasafns, sbr. JS dipl. 36.
131
Hliðsjónarskjal. Eftirriti af sama bréfi var þinglýst 16. maí 1886. Einnig getið 22. maí 1876.
132
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 263.
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Landamerkjadómnum 14. september 1888 var áfrýjað til Landsyfirréttar, sem
dæmdi næsta ár að dómurinn skyldi ógildur og málinu vísað heim í hérað. 139 Í
dómsforsendum segir að áfrýjendur (Skarðamenn) hafi lagt fram afsalsbréf fyrir 30
hndr. í Skörðum frá 5. maí 1652, sem nokkrum sinnum hafi verið þinglesið og geti um
landamerki:
Skjal þetta hefur að eins verið framlagt í eptirriti, en hinn stefndi [þ.e. eigandi
Skóga] hefur hvorki mótmælt eptirritinu nje heldur „authenti“ frumskjalsins.
Engar aðrar skjallegar sannanir hafa fram komið í málinu um landamerkin.
Samt sem áður hefur merkjadómurinn eigi sett merkin samkvæmt skjali
þessu, þar sem hann að eins hefur látið Skógaá ráða merkjunum, meðan hún
rennur beint, en úr því sett önnur merki, sem virðast vera beinni en áin. En til
þess þannig að víkja frá og dæma þvert ofan í hið eina áreiðanlega skilríki
fyrir landamerkjum jarðanna, sem komið er fram af hálfu málsaðila, virðast
dómendur eigi hafa haft lögmæta heimild. Það er eigi rjett, sem segir í
dóminum, að Grísatungur sjeu auðsjáanlega settar í afsalsbrjefið til að tákna
landamerki Skarðalands að sunnan, því að brjefið segir ekki annað í því efni,
en að Skörð eigi Grísatungur. Að merkjasetning áfrýjandanna sje óeðlileg
eptir landsháttum, eins og dómurinn segir, getur ekki hnekkt gildi
afsalsbrjefsins, en á hinn bóginn skal það tekið fram, að sú merkjasetning
verður naumast álitin koma í bága við landshættina, þar sem sama áin er látin
ráða merkjum frá upptökum að ósi, sjer í lagi úr, því að það er viðurkennt, að
hún að minnsta kosti á að ráða merkjum að nokkru leyti, sbr. lög 17. marz
1882, 2. gr.
Með vitnaleiðslu þeirri, sem fram hefur farið í málinu, er ekkert sannað, er
hnekkt geti sönnunargildi afsalsbréfsins, því að vitnin bera ekki annað, en að
þau þekki örnefni þau, sem hinn stefndi virðist binda merkjalýsingu sína við,
og að þau hafi heyrt þau talin ráða merkjum milli Skóga og Skarða.

Landamerkjabréf fyrir Skörð með Einarsstöðum var útbúið þann 8. febrúar
1892. Það var þinglesið 1. júní sama ár:
Að vestan ræður kvísl sú, sem fellur úr Langavatni (Mýrarkvísl) suður þangað
sem Skóga á til austurs allt að Moldskurði, sem er miðja vega milli
Litlumýrar og Skógarbotna. Úr Moldarskurði ræður bein stefna í vörðu sem
er byggð uppi á Sandhæð, rétt ofan við það, sem Moldarskurður endar. Frá
vörðunni ræður bein stefna sunnan á Grýluhól. Síðan ræður bein stefna eftir
tveim vörðum, er hin eystri norðvestan við Bjarnaröxl og til austurs
norðanvert á Höfuðreiðarmúla, og þaðan beint á sæluhús.
Að norðan ræður forn garður, sem liggur frá Mýrarkvísl utan við Hrísakot
uppí halsinn á krók þann, sem á garðinum er, og síðan bein stefna í há
Hamarbrekkuhól og þaðan í Tvívörður á Eystri - hamarbrekku. Þaðan ræður
bein stefna um norðanvert Höskuldsvatn í drag það sem gengur upp af
139

Hliðsjónargagn (Lyrd. (1890-1894) IV, bls. 27-30).
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vatninu; ræður svo drag það í Nykurtjörn, og síðan sama stefna til háhryggja
Grísatungufjalla og ráða síðan fjöllin beina stefnu yfir Olnboga í Johannsgil
að sæluhúsi. (Skörð eiga tveggja mánaða beit á Hvammsheiði annan á sumri
og annan á vetri og tveggja manna göngu á Botnsvatn fyrir ofan Húsavík.) 140

Eigendur Skarða, þau Jón Á. Árnason, Jakobína Jónsdóttir og Jón Jónsson,
skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Sigurjóni Jóhannessyni,
eiganda Laxamýrar; Jóni Jónssyni, ábúanda Fjalla; Guðnýju Ólafsdóttur, vegna
Skóga; B(enedikt) Kristjánssyni (presti á Grenjaðarstað), umráðamanni
Þeistareykjalands, og Jóni Arasyni, umráðamanni Húsavíkurlands.
Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítökunum hafi ekki verið
lýst samkvæmt áskorun 20. maí 1953 og séu því niðurfallin. Jóhann Skaptason skrifar
undir þetta.
Eigendur Skarða höfðu áður, árið 1889, samþykkt landamerkjabréf Fjalla.141
Á manntalsþingi á Húsavík 17. maí 1905 var lesið upp stjórnarráðsbréf frá 27.
desember 1904 þar sem grennslast var fyrir um gömul heimildarskjöl fyrir jörðum.
Fátt virtist til af slíkum skjölum en þó kom fram að gömul heimildarskjöl myndu m.a.
vera til fyrir jörðinni Skörðum. 142
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er sjálfseignarjörðin Skörð sögð 25 hundruð. 143
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Skörð. Þar kemur fram:
Skörð híngaðtil talin 40 hundruð að dýrleika ...
... I samanburði við aðrar jarðir í þessu bygðarlagi er þessi jörð einhver hin
bezta að landrými og málnytu, ... - Afrjettarland tilheyrir og jörðunni á
Reykjaheiði sem kallast Grísatúngur, og álízt það land að vera nægilegt fyrir
geldpeníng þann allann sem á henni verður framfluttur. ... 144

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að Skörð eigi óskipt land við
Einarsstaði og að landamerkjum hafi verið þinglýst sameiginlega 1890 (svo).
Eftirfarandi upplýsingar um Skörð eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými mikið. Sauðland gott og vetrarbeit allgóð. Snjóþungt
þó fremur. Gripahagar í þrengra lagi. Fjárgeymsla nú hæg. ... Samgirðing
milli heimalands og afréttar. Jörðin á næga afrétt fyrir sig. 145

Eftirfarandi upplýsingar um Einarsstaðir eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými mikið. Sauðland gott. Snjóþungt fremur, en þó
snapasamt. Sæmilegir gripahagar. Fjárgeymsla nú orðin hæg. ... Samgirðing
milli heimalands og afréttar og á jörðin næga afrétt fyrir sig. 146
140
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Eigendur Einarsstaða og Skarða komu sér saman um landskipti vorið 1923.
Samkomulaginu var þinglýst sama ár:
Að sunnan ræður Skógaá merkjum milli Skóga og Einarstaða frá Þröngvuhól
niður að götum vestan við Stórugróf. Síðan ráða göturnar merkjum milli
Skarða og Einarstaða í Grafarhól og út fyrir Sigguhvamm í keldufall er ræður
í austur að grasgróinni brú sem er vestan vert við hreppsveg Reykhverfinga.
Síðan ráða fornar götur suður austan við Geithól, þaðan eftir götum sem er
svo liggja í Stórugróf austanvert við Baðskinshól. Síðan ræður Stóragróf
austur upp utan við Einarstaðatún. Beitland Einarstaða afmarkast þannig. Úr
túninu vestantil eftir fornum garði í vörðu móts við Mosalaut, síðan beint í
vörðu á miðjum Háás og sama stefna í girðinguna við afrétt, sem síðan ræður
í vörðu á Grýluhól og frá henni í vörðu yst á Illusandhæð og síðan eftir
Moldskurði í Skógaá. Afrétt Einarstaða skal vera tiltölulegur hluti eftir
jarðarmagni eftir jarðamati 1861, eða 1/3 úr Skarðaafrétt. Laxveiðiréttur í
kvíslinni að 1/3. 147

Undir samkomulagið skrifaði eigandi Einarsstaða, Friðrik Kristjánsson og
eigendur Skarða þeir Jón Ág. Árnason og Sigurður Sigurðarson.
Í landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða árið 1980 er tekið fram, að
landamerki við Skörð séu ágreiningslaus. 148
Þegar Einarsstaðir voru endurbyggðir um miðja 19. öld, fengu þeir þriðjung
Skarðalands. 149 Býlið Skarðaborg var stofnað á fjórðungi þáverandi Skarðalands árið
1949. Allt óræktað land var sameign Skarða og Skarðaborgar.150
Landskipti milli Skarða og Skarðaborgar fóru fram árið 2001. Þar var
eftirfarandi tekið fram:
Útlandið/afrétt er að 1/3 eign Einarstaða en verður í heild sinni óskipt
sameign allra, þ.e. Skarða, Skarðaborgar og Einarstaða. 151

5.10 Húsavík
Húsavíkur er getið í Landnámu, en þar hafði Garðar Svavarsson vetursetu. Segir
Sturlubók hann hafa gert þar hús. 152 Tekið er fram í Landnámu, að Húsavík sé í
landnámi þeirra Héðins og Höskulds Þorsteinssona, og þar hafi Eyvindur Þorsteinsson
landnámsmaður í Reykjadal komið skipi sínu.153 Einnig getur Landnáma um Ketil í
Húsavík, son Þóris leðurháls, en Þórir var sonarsonur Gnúpa-Bárðar. 154
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Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar stendur:
Kyrcia j Husa uijk ä heimaland. 155

Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
og Ólafs Rögnvaldssonar sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu
1394
áratugum (1461-1510). 157
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
156

Hun a allt heimaland, og þar til Þorvalldz stadi, 15 lamba elde, skulu bændur
abÿrgiast lömb vid þann er a stadnum bÿr, a millum Biarnar är og Sÿls lækiar,
Enn þeir bændur sem þÿngfarar kaupe eigu ad giegna, gialldi presti fiordung
vættar fiska huort haust, enn þeir minna fee eigu faae presti og fiordung,
kirkian a flutningar halfar ad hringvere, kirkian a siettung hualreka og
flutning fyrer kallbaks landi, I mille svart hamarz og forvada, þridiung I
Backa reka og so flutningar, milli Backa gardz og Reÿdar aar I hualreka, skal
ei minna til kirkiu skrautz vera, af þessu hual hvorum tueggia enn hinn fimmti
hlutur. 158

Í afriti af máldaga Húsavíkurkirkju sem er frá 1672 er að finna sömu
upplýsingar og í máldagabók Guðbrands. 159
Ekkert markvert er að finna um Húsavík í vísitasíubók Gísla Þorlákssonar
1659-1683.
Kirkjan á Húsavík var vísiteruð aftur 1686. Í vísitasíunni stendur:
Anno 1686 12 Maij Skodud og Vppskrifud Kyrkiann a Hus<a>Vyk ...
Kyrkiann a 7 kugillde annad eckjert af kuiku edur daudu þad Vær Vitum,
lögbyle (ad Vær Vitum) a kyrkiann eckjert. Þesse heimalond Stadarinz þegar
bigd fast ÞorValldstader landskulld 10 aurar, Skogargierde lands. 40 al.,
[S]kornyngur Liedur til Husnædiz, ... Eigner Itök og reka a stadurenn Sem
domkyrkiunnar og Stadarinz Maldagar hallda. ... 160

Fram kemur í vísitasíu Húsavíkurkirkju sem er frá 1687 að samkvæmt
máldagabókum eigi kirkjan einungis allt heimaland. 161
Í biskupavísitasíum Húsavíkurkirkju frá 1694, 1702, 1715 og 1828 er að finna
texta sem eru nánast samhljóða fyrstu fjórum línum útdráttarins sem fyrr í þessum
kafla var tengdur við máldagabók Guðbrands. Vísitasían frá 1828 minnist reyndar á
Biklæk (Bíldslæk) en ekki Sýlslæk. 162
Í prófastsvísitasíu Húsavíkur frá 1705 stendur:
155
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Óskade þuj Prófasturenn framm veyges ad Beneficiatus villde frammvýsa
kirkiuStólenn, og Suarade hann þuj Suo, ad eýngenn være hann til, enn
frammlagde [yfirstrikað: vysade] þó gömul og rotenn blöd, vppteýknud vr
Copiu Bók þeirre Audunnar Biskups Máldaga, Sub Dato, Anno 1318. og
vnnderskrifud af Jóne PálsSine, og Thorsteine Jlluga Sine Anno 1642. 5
Martij, Eýrnenn vpp Skrift Prófastsenns Sál. Sr. Skúla Thorláks Sonar, A
Kirkiunne og Stadnumm Anno 1674 [yfirstrikað: 74] d.11. Junij. þegar
velnefndur Sr. Magnus vidtók, effter Sinn Sál. födur Sr. Jlluga Biörns Son,
fráfallenn. Annad alls Echert, seýgest presturenn hafa ad frammvysa, af
brefumm kirkiunnar, þujad þaug Pergamennt Sem vid hana hafe vered, og
Sier J hönnd komed, Sieu extraderud til Sál. prófastsenns Sr. Skula Thorláks
Sonar, effter Háýfer Valldsenns befalnýnng, enn Aunngva kvitterýnng
Seýgest hann hafa þar vppá af hans Alfu. 163

Fram kemur í prófastsvísitasíu Húsavíkur frá 1750:
Eigner Kyrkiunnar eru allt Heimaland og Þorvallstader og þau Jtök til landz
og Sióar sem Máldagar tilvysa, hvör enn vottast ad blifa vid makt og ej
undanngeingenn, nema þau lambsEllde og fiskatollur sem þar er umgeted, ad
hier eige til ad liggia, og öllum er auglióst hvernig ad frá sie komed - 164

Í prófastsvísitasíu Húsavíkur frá 1756 stendur:
Bækur og Bref sem effter Yfervaldanna fyrer Skipan eiga ad vera vid
Kirkiurnar, framm výsast nu soleides: ... 6° Lögfestur fyrer Beneficii
Landeign og Jtökum hierverande Stadarhaldara, sú ellsta þeirra 1644 á
þýngum upplesnar og protocolleradar. Hier ad auk genpartur af Máldaga
Audunar Biskups, under Hende og Signete Sal. Biskupsens Hr. Halldors
Brinjolfssonar.
Eigner Kirkiunnar eru allt Heimaland og Þorvaldstader og þau Jtök til Lands
og Sióar sem Máldagar tilvýsa, hver enn vottast ad blýfa vid Magt, og ei
undann geingenn, nema þau Lambs Elde og Fiska Tollur, sem þar er umm
geted ad hier eige til ad liggia, og öllum er auglióst hvernenn ad frá sie
komed. ... 165

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723febrúar 1724 er minnst á eignir Húsavíkurkirkju:
X° Kýrkiann ad Husawýk. Gardurenn Beneficium ...
Afbýle Obýgd og J Eide lángsamlega
Nedra SkogarGierde og Pietur-Sel Af þessum Echert gagn ...166

Minnst er á Húsavík í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725:
163
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Prestagardurenn hefur litla heibiörg,
Saudpening, Midur fýrer stórgripe, ... 167

Landgiæde

Vidsæmeleg

fýrer

Eftirfarandi uppskrift tengist afhendingu Húsavíkurprestakalls 12. júlí 1729:
Effterspurde Profasturenn hvert Nockur Skiöl Kirkiunnar være hier vid, sem
filgia Skilldu og til Effterkomara Sal. Sr. Magnusar Einars Sonar Extraderast,
og fær ansvar Slykt, ad Kirkiu Stóll á Kalfskins Bref sie ölldunges Eingenn
hier, færande Sig þar um til Visitatiu Profastsens Sr. Geirs Anno 1705, þann
9. Octobris af hverre augliost sie þad Sr. Magnus Illugason hafe Sagt, ad þau
pergament, Sem vid Kirkiuna vered hafe Og Sier i hönd Komed, Sieu
Extraderud til Sal. Profastsens Sr. Skula Thorlakssonar effter há yfervalldsens
Befaling; Enn aungva Qvittering seigest hann (Sr. Magnus IllugaSon) hafa
þar uppa af hans (Profastsens ) halfu. Enn á Pappir er framm lagt og nu afhent
til Prestsens Sr. Kietils Jonssonar lögfestublöd – 6 - Máldaga Copia
Vidimerud af Eigle Sigfusssyne, og Birne Hrolfs Syne ad Hólum 11 Martii
Anno 1672. ... 168

Í skýrslu um Húsavíkurbrauð frá 30. júlí 1782 er lögfesta séra Illuga
Björnssonar frá 16. júní 1644 fyrir landi kirkjunnar en þar segir:
Lögfesti eg í Merkigardinn sem ádur er sagt sudur frá; En útfrá í
Skjólbrekkunöf Ytri og réttsýnis um þvert austur í móts vid Fjallaland í
Kélduhverfi, eptir Areidar Bréfsins Hljódan, og so út under Hédinshöfda
Land fyrir austan Bakka Land … 169

Undir lögfestuna skrifa Nikulás Einarsson og Þórður Grímsson nöfn sín. Þar
kemur einnig fram að lögfestan hafi verið lesin upp á héraðsþingi 11. desember 1736.
Magnús Illugason prestur á Húsavík lögfesti land kirkju sinnar á
manntalsþingi 23. apríl 1680 til eftirfarandi takmarka:
... J Merkigardenn Sudurfrä sem liggur Bakuid Kallbak til vesturz og
Riettsÿniss til Sióar J Suarthamar f(yrir) Jnnann haukamÿrarlæk. Enn Vtfrä i
skiólbrecku Nöf Jtre J motz vid laungu Skier, og riettsÿniss vmm þurert motz
vid fiallaland J Kiellduhuörfe og So vt vnder Hiedinsshofda land til heidar,
fÿrer austann Backaland. 170

Vitni að lögfestunni voru þeir Ólafur Bjarnason og Ólafur Ólafsson. Fimm
menn setja nöfn sín undir lögfestuna á Húsavíkur manntalsþingi 23. apríl 1680 þar
sem þeir votta að þeir hvorki viti né hafi heyrt annað sannara en séra Magnús hafi
lögfest til réttra takmarka við aðra menn. Samkvæmt áritun Jóns Benediktssonar
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sýslumanns hefur lögfestan verið lesin upp aftur á héraðsþingi að Húsavík 11.
desember 1736.
Magnús Einarsson lögfesti land Húsavíkurkirkju þann 23. júní 1712 en þar
sem merkjum er lýst þar á sama hátt og í lögfestu forvera hans og nafna frá 23. apríl
1680 er óþarfi að endursegja innihald hennar. Lögfestan var lesin upp við
Húsavíkurkirkju samdægurs, aftur þar 6. júní 1713 og loks á héraðsþingi á Húsavík
11. desember 1736. 171
Séra Magnús Einarsson lét lesa lögfestur fyrir Húsavík á manntalsþingum á
Húsavík 8. maí 1719 og 24. júní 1724, en inntaks er ekki getið. 172 Væntanlega hefur
merkjum verið lýst eins og í lögfestunni 1712.
Landamerkjamál milli Húsavíkur og Bakka var tekið fyrir á héraðsþingi á
Húsavík 10. desember 1736. Málið snérist um landamerki að sjó vegna nótalagna en í
réttinum voru lagðar fram nokkrar lögfestur. Ketill Jónsson lagði þar m.a. fram
lögfestu séra Illuga Björnssonar, forvera síns á Húsavík, þar sem hann lögfesti land
Húsavíkurkirkju til eftirfarandi takmarka:
... ad utann, nefnelega ij Itre Skiölbrecku nöf, og riettsijnes umm þvert austur
ij móts vid Fialla land, Og Skijrskotar þessu til áreidarbrefs, sem nú er ei til
stadar, Sömuleides fyrerbijdur hann Nágranna sijnum Jacob Matthssyne ad
brúka Selstödu nær Húsavijkur kyrkiulande enn lögenn leifa. 173

Einnig voru lesnar upp þrjár lögfestur séra Magnúsar Illugasonar sem voru
alveg samhljóða nema hvað að þær tvær síðari bættu við orðunum: „I Ytre
Skiölbreckunöf móts vid Launguskier.“ Sú fyrsta var dagsett 19. maí 1678, önnur 23.
apríl 1686 og hin þriðja 30. apríl 1708. Loks var, líkt og komið hefur fram, lesin upp
lögfesta séra Magnúsar Einarssonar frá 23. júní 1712. Sýslumaður skrifaði á
lögfesturnar að þær hafi verið birtar á þinginu og fékk prestinum þær aftur.
Ketill Jónsson prestur á Húsavík lét lesa upp lögfestu fyrir landi kirkju sinnar á
manntalsþingi á Húsavík 3. ágúst 1737. Lögfestan sem var dagsett 10. ágúst 1737
(1736, e.t.v. réttara) er svipuð þeirri frá 1680 og verður því aðeins getið eftirfarandi:
... mótz vid Launguskier (efter vitnesburde þar umm heyrdum þann 11.
Decembris 1736) og riettsijnes um þvert motz vid Fialla land, og útunder
Hiedenshöfda land fyrer austann Backaland. 174

Önnur lögfesta séra Ketils fyrir landi Húsavíkur var lesin upp á manntalsþingi
6. maí 1738. Henni var mótmælt af Jóni Benediktssyni sýslumanni því að enn hafði
ekki endanlegur dómur verið kveðinn upp um landið milli Húsavíkur og Bakka. 175
171
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Á manntalsþingi á Húsavík 30. apríl 1739 lögfesti séra Ketill Jónsson land
Húsavíkurkirkju. Lögfestan var nánast eins og sú frá 1680 að viðbættri tilvitnun í vitni
og próf sem tekið var í héraðsréttinum 11. desember 1736. 176
Aftur lögfesti séra Ketill land kirkju sinnar á Húsavíkurmanntalsþingi 5. júlí
1745. Þar sem lögfestan er að öllu leyti samhljóða þeirri frá 30. apríl 1739, nema hvað
ekki er minnst á vitni og próf sem tekið var í héraðsréttinum 11. desember 1736, þá er
engin ástæða til að endursegja inntak hennar. 177
Ketill prestur lögfesti land Húsavíkurkirkju á ný 2. júní 1751 fyrir
manntalsþingsrétti á Húsavík. Lögfestan er samhljóða síðustu tveimur en með
viðbótar upplýsingar um lögfestur forvera hans og er því endursögð að hluta til hér:
… móts vid Launguskier (bæde efter þvi sem mÿner nærstu Formenn hafa
halded, og þeirra Lögfestur sem enn nu til Stadar eru syna, og lÿka þar um
heirdum vitnum og teknu Profe þann 11 Decembris 1736 fyrer Rettenum ad
Husavÿk Settu Hierads þÿnge) og riettsÿnes umm þvert móts vid Fiallaland i
Kellduhverfe … 178

Lögfestan var lesin á upp á ný fyrir manntalsþingsrétti á Húsavík 2. júní 1751.
Þann 5. júní 1752 var kveðinn upp dómur í landaþrætumáli Húsavíkur og
Bakka:
Doms Slutning aa Landaþrætu-Maale mille Husavýkur og Backa, afsögd
fyrer Herads þyngs Rettenum ad Husavyk þann 5ta Junii 1752
Af hier fyrer Rett leiddum Vitnum, og ödrum Frammlögdum Skilrykikum af
Prestenum Sr. Katle Jonssyne, Er Fullkomlega bevýsu[d] Laga Hefd
Husavýkur Kirkiu og Stadar, ad utannverdu, i Jtre Skiol brecku eda Forvada
Nöf. Hverre Hefd, hier framm færdar Ástædu[r] og Andvitne Stols
Jardarennar Backa vegna af Hálfu Biskupse[ns] Hr. Haldors Brinjolfssonar, ei
eru af þeim Gildleik ad hrinda kunne þess vegna tildæmest hier med
Husavykur Beneficio, at utanverdu Land allt i Jtre Skiólbrecku Nöf sem nu
týdast er köllud Forvada N[öf] og þadann rett sýnes til austurs móts vid Backa
Land. Enn ad vesta[n]verdu til Siáfar, skal tilheira Husavýk sa Partur Laungu
Skieria, sem er fyrer ádur ummgetnu Takmarke, enn sa sem þar er fyrer utann
liggiande Backa Jördu, til Selaveida og annara Gagnsemda.
...
Under skrifud Nöfn
J. Benedixson

Jon Jonsson

Jon Jons Son

Þorsteinn Bardarson

Jon Sigmundsson

Þorlakur Erlendsson
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Ögmundur Jonsson

Illuge Jonsson

Halldor Wigfusson
Þesse Doms Slutning er Rett extraherud af Nordur Syslu Herads Protocol
Testor nomine et Sigillo J. Benedixson (L. S.) 179

Þorlákur Jónsson, eftirmaður séra Ketils, lögfesti land Húsavíkurkirkju á
Húsavíkur manntalsþingi 16. júní 1772 en þar sem hún virðist orðrétt samhljóða þeirri
frá 30. apríl 1739 verða merkin ekki endurtekin.. 180
Lesin var upp lögfesta fyrir Húsavíkurprestakalli á manntalsþingi á Húsavík
23. júlí 1801. Inntaks lögfestu er ekki getið en fram kemur að hún hafi verið
óátalin. 181
Á manntalsþingi á Húsavík 25. maí 1814 var lesin upp lögfesta fyrir
Húsavíkurprestakalli. Inntaks lögfestu er ekki getið en fram kemur að enginn hafi
mótmælt henni. 182
Ekki verður heldur haft fyrir því að endursegja merki úr lögfestu séra Gísla
Auðunarsonar sem lögfesti land Húsavíkurkirkju á manntalsþingi 28. júní 1821 enda
er sú lögfesta nær orðrétt samhljóða þeim frá 30. apríl 1739 og 16. júní 1772. 183 Loks
er að geta lögfestu séra Jóns Ingvaldssonar sem lesin var á Húsavíkurmanntalsþingi
11. maí 1850. Þar lögfestir hann land kirkjunnar til sömu takmarka og lögfestan
1680. 184 Björn Jónsson eigandi Bakka mótmælti lögfestunni hvað varðaði reka en
einnig að því leyti sem lýst var eftir landi frá Húsavík á bak við Bakkaland til fjalls en
mótmælti annars ekki stefnunni að neðan. Við þessi mótmæli gerði séra Jón þá
athugasemd að hvergi í lögfestunni væri að finna orðin „á bak við Bakkaland til
fjalls“. 185
Á manntalsþingi á Húsavík 11. maí 1850 var lesin upp lögfesta séra Jóns
Ingvaldssonar fyrir landi Húsavíkur og ítökum. Inntaks lögfestu er ekki getið en Björn
Pálsson, eigandi og ábúandi Bakka, mótmælti henni m.a. því að lýst væri landi frá
Húsavík á bak við Bakkaland til fjalls. 186
Fram kemur í úttekt Húsavíkurkirkju frá 1808:
... Lýka skeinker Frátrædende Kirkiunni Máldaga fyrer henni innfestann i
Máladann Pappyr útvegada frá Runnetunni [e.t.v. er hér átt við
Rundetårn/Sívalaturn, þar skjöl og bækur voru geymd] utanlands. fidimerada
af Dtr. Hannesi Finnssýni, [yfirstrikað: og] biskupi og Guðmundi Kétilssýni
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Sýsslumanni þá verandi i Kaupmannahöfn. Hann afhendir og einnig nockrar
Lögfestr og fleie Skiöl fýrir þ(ess)u Prestakalle – sum ad litlu gagne, edr
Verde sinum Epter Manne sem hann qvitterar hann fyrer ... 187

Önnur úttekt á kirkjunni var gerð 1840:
Loksins má hér minnast á 33 gömul og sum hrjáleg Dókument áhrærandi
ímislegar Húsavíkur Prestakalls eignir og Réttugheit, ad nockru leiti
markverd, ad nokkru einnig midur merkileg; eru þau öll samanvafin med
umbundnum Spotta, og lögd med ödrum Prestakallsins Bréfum. 188

Landamerkjabréf fyrir prestssetrið Húsavík á Tjörnesi, ásamt hjáleigunum
Nausti, Vilpu og Skógargerði auk kirkjujarðarinnar Þorvaldsstaða, var útbúið 2.
desember 1885. Því var þinglýst 15. maí 1886:
Að norðan móts við Bakka ræður niðri við sjó Skjólbrekkunöf ytri móts við
Löngusker; þaðan bein stefna austur til heiðar í grjótvörðu á holti í
svonefndum Syðri-Vallmó; síðan bein stefna í Grýluhól, og þaðan stefna til
austurs, yfir Álftatjarnir, eftir tveimur vörðum í vörðu austan við Álftatjarnir,
þaðan móts við Héðinshöfða, er stefna utan við [strikað yfir Grænutjarnir]
Syðri-Grænur í utanverðan Gyðuhnjúk; síðan sama stefna austur að
Fjallalandi í Kelduhverfi.
Að sunnan móts við Kaldbak, ræður niðri við sjó vestari snösin á Svarthamri
fyrir innan Haukamýrarlæk; þaðan bein stefna í vörðu á neðanverðum
fornlegum merkigarði; síðan merkjagarðurinn; svo stefna til heiðar frá efri
enda merkigarðsins í sömu átt um Hnjúka eftir vörðum, og móts við Skörð,
frá vörðu austast í Hnjúkum bein stefna í Rauf fyrir ofan norðurenda
Höskuldsvatn; síðan stefna í Nikurtjörn og austur að Fjallalandi í Kelduhverfi.
Að austan, móts við Fjöll í Kelduhverfi, bein stefna á milli austur [austur,
ofan línu] endanna á landamerkjalínunum fyrir norðan og sunnan.
Innan þessara ummerkja eru hjáleigurnar Naust, Vilpa og Skógargerði, og
kirkjujörðin Þorvaldsstaðir með óskiftum búfjárhögum og heiðarlandi. 189

Kjartan Einarsson, sóknarprestur á Húsavík, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Fyrir ofan undirskrift hans stendur að þar sem bréfið snerti aðeins land prestssetursins
séu ekki talin upp í því rekaítök þau sem Húsavíkurkirkja eigi samkvæmt gömlum
skjölum. Landamerkjabréfið var samþykkt af: B. Sveinssyni, eiganda Héðinshöfða; Þ.
Þórarinssyni, umboðsmanni eigenda Bakka; Jóni Jónssyni, umboðsmanni eiganda
Fjalla, og Sigurjóni Jóhannessyni, eiganda Kaldbaks. Einnig samþykktu Jón Á.
Árnason og Jón Jónsson landamerkjabréfið en þeir áttu hvor um sig þriðjung í
Skarðatorfunni. Það var einnig samþykkt af J. Jónssyni sem skrifaði undir fyrir hönd
eiganda þriðjungs Skarðatorfunnar.
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Síðar, árið 1889, samþykkti Húsavíkurprestur landamerkjabréf Fjalla. 190
Virðing á prestssetrinu Húsavík með Þorvaldsstöðum var framkvæmd 18.
desember 1912 vegna fyrirhugaðrar sölu jarðarinnar. Það, sem virðingarmenn höfðu
til hliðsjónar, var þinglesin og staðfest landamerkjaskrá Húsavíkur, skýrsla frá
prestinum á Húsavík um tekjur af prestssetrinu með Þorvaldsstöðum og hjáleigum
síðastliðin fimm ár, fólkstal og hagfræðiskýrslur. Í virðingunni kemur m.a. fram að
jörðin hafi talsvert úthagaland en stærsti hluti landsins liggi að fjallabaki, til austurs á
Reykjaheiðarhálendið og er því ekki notað nema að sumarlagi fyrir sauðfé og
lítilsháttar fyrir hross. Engjar eru engar núorðið en áður fyrr var stundum heyjað
dálítið í bithaganum. Hagaganga fyrir gripi er ekki meiri en gerist á minniháttar
sveitajörðum og uppfyllir því ekki þarfir kauptúnsbúa. Ein helsta notkun landsins er
kvistbeit fyrir sauðfé að vetrarlagi. Taldar eru upp tekjur prestakallsins en þ.á m. er
hagbeit sunnan og vestan. Virðingarmenn efast um að þessi tekjuliður getið haldist
jafnhár m.a. vegna þess að nautgripir séu meira notaðir í heimahögum og ganga því æ
minna í öðrum landeignum. Vetrarbeit verði einnig að takmarka til þess að misbjóða
ekki landinu og koma í veg fyrir uppblástur. Þennan tekjulið verði því að miða við
sæmilegt gagn fénaðar og að landinu sé ekki ofboðið. Þeir geta þess jafnframt að
fólksfjöldi í kauptúninu hafi staðið í stað síðastliðin fimm ár og að aukning landafurða
sé ólíkleg enda hafi allt helsta landið nú þegar verið tekið til ræktunar. 191 Prestssetrið
Húsavík með Þorvaldsstöðum var afsalað Húsavíkurþorpi árið 1913. 192
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er kirkjujörðin Húsavík sögð 20 hundruð. Í
matinu er minnst á ágang vegna verslunar og brennisteinsflutnings og tekjur sem
prestur hefur haft af versluninni. 193
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Húsavík. Þar kemur fram:
Húsavík hvar undir að heyra hjáleigunnar Skógargerði Vilpa og Naust. – Með
heimajörðunni hlýtur einnig að teljast býlið Þorvaldsstaðir, þótt eí sje talið
meðal hjáleigna staðarins, þó engin sjerskylin landamerki hefur, ...
Utheyiskap á allri þessari staðartorfu er valla að telja, þar hann fæst ekki
nema í betri árum og þá ei nema með miklu lángræði og tilkostnaði upp til
fjalls. – En útbeit staðarins fyrir geldfje bæði til sjós og lands má teljast í
betra lagi ...
Yfir höfuð er það að segja um beitiland staðarins að það bæði er að gæðum og
víðáttu í betra lagi, en notast ekki til hlýtar sakir fjarlægðar og framúrskarandi
landurzla, ... 194
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Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Húsavíkurlands hafi
verið þinglesin 15. maí 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Húsavíkurland eru einnig
fengnar úr matinu:
Engjar liggja til fjalls, 1-2 kl. tíma engjavegur. Mýrar og startjarnir. ...
Búfjárhagar: Víðáttumikið heiðarland, en grýtt og slitrótt. Gripahagar lélegir,
en sauðland allgott er fjær dregur. ... Girðing liggur þvert um landið, úr
gaddavír 5 þætt, í góðu standi 12200 mtr. löng. Landið fyrir ofan girðingu, er
notað sem afrétt þorpsbúa. 195

Í landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða árið 1980 er tekið fram, að
landamerki við Húsavíkurkaupstað séu ágreiningslaus. 196
Jón Sigurðsson í Yztafelli hefur m.a. þetta um land Húsavíkur:
Austan við Krubbsfjall nefnast Reyðarárbotnar, þar er mýrlent, og var talið
helzta engi staðarins. Þangað er 10 km leið. Víðar voru áður fyrr nytjaðir
smáengjablettir upp um fjöll og heiðar.197

5.11 Héðinshöfði
Héðinshöfði var jörð landnámsmannsins Héðins Þorsteinssonar, sem ásamt Höskuldi
bróður sínum nam land fyrir innan Tunguheiði. 198
Halldór prestur Loftsson gaf Grundarkirkju í Eyjafirði reka sína á Tjörnesi í
sálugjöf, nema það sem fylgdi Héðinshöfða, 8. desember 1403. 199
Skiptagerningur bræðra á landi, búi og hýbýlum að Héðinshöfða 2. janúar
1431. Fram kemur að:
hier med skylldi annar hafa selfor j reydaraarbugvm enn annar j
burfelstungu. 200

Ólafur Rögnvaldsson biskup keypti hluta í Höfða í Höfðahverfi fyrir
Héðinshöfða, 15. febrúar 1433. 201
Hálfur Héðinshöfði var seldur og afhentur með hálfri Lundey og eins manns
öngulveiði á Botnsvatn, 24. júní 1471. Virðist hlutinn metinn 20 hundruð. 202
Héðinshöfði var gefinn, 40 hundraða jörð, 20. september 1541. 203
Héðinshöfði, 40 hundruð, var lagður til kvonarmundar 30. september 1548. 204
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Skipti voru gerð á Hafrafellstungu og Héðinshöfða m.m., 15. febrúar 1569.
Nikulás Þorsteinsson sagði í tilefni þess:
ad landareign Hiedinzhøffda værj j hinn gamla Reidararfarveg. enn firir vtann
riedj sa gardur og hædir sem geingur ofann fyrer vtann Hnefadal. og suo ad
Hiedinzhoffdj ætti tueggia manna ijsgaungu a Botnz vatn. 205

Lögréttumennirnir Einar Hjörleifsson og Jón Sigurðsson vottuðu með bréfi
gerðu 27. apríl 1630 á Munkaþverá að hafa verið viðstaddir og til votta kallaðir 4.
ágúst 1629 er Ólafur Jónsson og Magnús Björnsson riðu á merki milli jarðanna
Héðinshöfða og Bakka. Þar hafi Ólafur handsalað Magnúsi alla jörðina Héðinshöfða
eftir því gamla skiptabréfi bræðranna Halls og Finns Ásgrímssonar frá 1331. Ólafur
sagði að hann og Jón Sigurðsson faðir hans hafi eftir þessu bréfi haldið og notað alla
landareign Héðinshöfða þrátt fyrir að séra Sigurði á Grenjaðarstað og mæðginunum á
Bakka hafi mislíkað það. 206
Í lögfestum fyrir landi Húsavíkurkirkju er stefna landamerkjalýsingarinnar
miðuð við land Héðinshöfða og vísast því til kafla 5.10 um Húsavík hvað það varðar.
Tómas Skúlason prestur á Grenjaðarstað lagði fram, á manntalsþingi á
Húsavík 4. júní 1788, lögfestur fyrir kirkjujörðum sínum en þ. á m. var Rauf. Inntaks
er ekki getið en lögfestunni var mótmælt af Páli Halldórssyni ábúanda Héðinshöfða að
svo miklu leyti sem hún að sunnanverðu gengur upp á Héðinshöfðaland. 207
Á manntalsþingi á Húsavík 23. maí 1837 var lesin upp lögfesta sem gefin var
út degi fyrr af séra J. Jónssyni fyrir jörðum, eignum og ítökum
Grenjaðarstaðarprestakalls og kirkju í Húsavíkurhreppi. Inntaks er ekki getið en
Andrés Helgason bóndi á Héðinshöfða var ekki samþykkur lögfestunni fyrir sitt
leyti. 208
Að því er greinir í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslna greindi Húsavíkurprestur svo frá 21. janúar 1842:
31. (Selstöður.) Sel hafa víða verið upp til heiðar, en nú í langa tíð ei notuð,
líklega vegna dugnaðarleysis og fátæktar. Selstöður hafa verið á Maná,
Sandhólum, Ytri- og Syðri-Tungu, Rauf og Héðinshöfða og máske víðar. 209

Jón Jónsson prestur á Grenjaðarstað lögfesti jarðir kirkjunnar á Tjörnesi 4. maí
1850. Lögfesta Raufar er svohljóðandi:
... ræður hennar landi frá sjó upp að norðan Kaldakvísl alt að olboga þeim
sem á henni verður suðvestur undan Kvíslarhóli, þaðan rjettsýni til austurs og
205
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fjalls upp eptir gömlum landamerkja garði er ennú tilsjest uppfrá tjeðum
olboga, er sættasemjararnir í Húsavíkur sættaumdæmi sjálfir sáu og skoðuðu
fyrir mín tilmæli 14 Juli 1843. En að sunnan ræður Hnefadalsá einnin beina
stefnu til fjal<l>s austur; sömuleiðis lögfesti eg reka nefndrar jarðar innan
sagðra takmarka. 210

Þessum merkjum mótmælti Jóhannes Kristjánsson hreppstjóri eigandi
Héðinshöfða að því leyti sem landamerkjunum var lýst:
... sudur fyrir þann Gard, er liggur frá Sjó til svokalladrar Sandheidar, skamt
fyrir utan Hnefadalslæk ... 211

Að ósk Jóhannesar Kristjánssonar var lesin upp lögfesta fyrir jörð hans
Héðinshöfða á manntalsþingi á Húsavík 15. maí 1854. Inntaks er ekki getið en fram
kemur að enginn hafi hreyft mótmælum.212
Friðlýsing Jóns Björnssonar fyrir ábúðarjörð sinni Héðinshöfða var lesin á
manntalsþingi á Húsavík 18. maí 1860. 213
Á manntalsþingi á Húsavík 17. maí 1905 var lesið upp stjórnarráðsbréf frá 27.
desember 1904 þar sem grennslast var fyrir um gömul heimildarskjöl fyrir jörðum.
Fátt virtist til af slíkum skjölum en þó kom fram að gömul heimildarskjöl myndu m.a.
vera til fyrir jörðinni Héðinshöfða. 214
Landamerkjabréf fyrir Héðinshöfða var útbúið þann 5. júní 1885. Því var
þinglýst 15. maí 1886:
Að norðan ræður garður sá er sést á bökkunum lítinn spöl norðan við
Hnefadalslæk, og liggur beina stefnu frá sjó til nyrðri brúnar Sandheiðar (þó
nokkuð sundurslitinn) liggur svo merkjalínan með eftir áminnstri heiðarbrún
og þaðan beina stefnu í Búrfellsá þar sem hún fellur í Kölduhvísl, ræður svo
téð Búrfellsá svo langt sem hagi nær austur.
Að sunnan ræður Reyðará merkjum frá sjó og þar til Sellækur rennur í hana,
sem líka ræður merkjum að sunnan og kemur úr Syðri - Kórungshöfn, er
liggur rétt norður undir svokölluðum Hafnarás; liggur svo merkjalínan þaðan
beina stefnu í Gyðuhnjúkskoll utanverðan.
Að vestan fylgir Lundey Héðinshöfða, en
Að austan ráða innan áðurgreindra örnefna, að sunnan Gyðuhnjúkskolls og að
norðan Búrfellsár, takmörkin á milli Keldunesshrepps og Húsavíkurhrepps. 215

B. Sveinsson, eigandi Héðinshöfða, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: J. Hálfdánarsyni, í umboði Grenjaðarstaðaprestakalls hvað snerti
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Raufarland; Kjartani Einarssyni, sóknarpresti á Húsavík, og Þ. Þórarinssyni, vegna
eigenda Bakka og Tröllakots.
Ekki var skrifað undir þetta bréf af hálfu Fjalla, en eigandi Héðinshöfða
skrifaði undir Fjallabréfið árið 1889. 216
Sjálfseignarjörðin Héðinshöfði er samkvæmt jarðamatinu 1804 sögð 25
hundruð. 217
Fjallað er um Héðinshöfða í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Hjeðinshöfði er talin hefur verið híngað til 30 hndr. að dýrleika ... Hagar að
sumarlagi eru fremur grasgefnir og viðlendir ... Land jarðarinnar er yfir höfuð
fremur þröngt, nema sá hluti þess er að fjalli veit, og er það þar mjög
uppblásið og af sjer gengið. – Það virðist því að meiga telja jörðu þessari
enkum til ógyldis, að hún er landljett og uppblásin mjög til fjalls, og auk þess
hættusöm fyrir sauðpeníng bæði við sjoinn og vegna dýa og grófa, ... 218

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Héðinshöfða hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Héðinshöfða eru einnig fengnar úr
matinu:
Búfjárhagar: Landrými allmikið til, en þröngt heima um sig, og létt til beitar.
Heiðarland í fjarlægð mikið og gott. ... Jörðin á næga afrétt fyrir sig. 219

Í landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða árið 1980 er tekið fram, að
landamerki við Héðinshöfða séu ágreiningslaus. 220
Sel Héðinshöfða var í Seltungum uppi undir Búrfelli.221
5.12 Syðri-Tunga ásamt Kvíslarhóli, Tungugerði og Steindal
Syðri-Tunga hálf m.m. var fengin Ólafi biskupi Rögnvaldssyni upp í sektargjöld, 3.
desember 1493. 222
Í makaskiptum á jörðum lætur Gottskálk Hólabiskup m.a. Kvíslarhól og hálfa
Syðri-Tungu, 9. september 1504 og 30. október 1505. 223
Kvíslarhóll var hjáleiga frá Syðri-Tungu og talinn þriðjungur jarðar. Landi
hefur verið skipt, en aðallandið er suður og austur til heiðarinnar norðan Köldukvíslar
allt til háfjalla. 224 Heiðarlandið er mikið og slægjur þar meiri en þótti þurfa til
heimanota, og oft lánað engi.225
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Elsta heimild, sem fundist hefur um Kvíslarhól, er makaskipti á jörðum.
Gottskálk Hólabiskup lét m.a. Kvíslarhóll og hálfa Syðri-Tungu, 9. september 1504
og 30. október 1505. 226
Kvíslarhóll var þriðjungur Syðri-Tungu og var aðeins skipt túni og engjum að
sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 227
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712 að úthagar í
Syðri-Tungu séu góðir og miklir, sérdeilis til heiðarinnar, og því mjög erfið
fénaðargeymsla. 228
Tungugerði var hjáleiga Syðri-Tungu árið 1712, byggt fyrir manna minni,
skipt aðeins að túni og engjum og taldist fjórðungur jarðarinnar allrar. 229
Tungugerði er sjálfseignarjörð samkvæmt jarðamatinu 1804. 230
Á manntalsþingi á Húsavík 25. maí 1814 var lesin upp lögfesta fyrir hálfri
jörðinni Ytri-Tungu. Einnig lét Jón Semingsson bóndi í Ytri-Tungu og eigandi hálfrar
jarðarinnar lesa upp vitnisburð Sveins Guðmundssonar á Hallbjarnarstöðum og
Vigfúsar Halldórssonar í Tungugerði um landamerki milli Ytri-Tungu og SyðriTungu frá 27. apríl 1811. Við sama tækifæri óskaði Jón í Ytri-Tungu að fyrrgreindir
bændur staðfestu þennan sama vitnisburð með eiði. Bændurnir gerðu það með
eftirfarandi hætti:
Þad vitnum vid undirskrifadir: Þegar Bóndin Jón Semíngsson á Ytri-Tungu
adspurdi Sigmund Jonsson Eganda Sydritungu, Hvört hann vildi eigna sér þad
land sem liggur milli Skeifuár og svokalladrar Hafursteins grófar, og í
gömlum og nýrri lögfestum er eignad Ytritúngu, seigist nefndur Sigmundur
öldúngis ecki áfrýa, þar hann seigist ecki vita ad neirn hafi þad ádur gjört af
sýnum formönnum sem Jördina hafa ádur átt. 231

Að því er greinir í sýslu- og sóknarlýsingum Þingeyjarsýslna greindi Húsavíkurprestur svo frá 21. janúar 1842:
31. (Selstöður.) Sel hafa víða verið upp til heiðar, en nú í langa tíð ei notuð,
líklega vegna dugnaðarleysis og fátæktar. Selstöður hafa verið á Maná,
Sandhólum, Ytri- og Syðri-Tungu, Rauf og Héðinshöfða og máske víðar. 232

Á manntalsþingi á Húsavík 11. maí 1850 var lesin upp lögfesta Jóns Jónssonar
prests á Grenjaðarstað, dagsett fjórða sama mánaðar, fyrir kirkjunnar jörðum og
ítökum í þingsókninni. Inntaks lögfestunnar er ekki getið en henni var m.a. mótmælt
af Jóni Ásmundssyni, eiganda og ábúanda Syðri-Tungu, að því er snertir:
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... tiltekinn gard úr Köldukvislarolboga, ad nordanverdu vid Raufarland hvor
Gardr [hvor Gardr, ofan línu, strikað yfir, sem] aunga beina stefnu hafi eptir
Köldukvísl ad nedan, heldur liggi útaustur Túnguheidi. 233

Kirkjujarðir Grenjaðarstaðar á Tjörnesi voru lögfestar af séra Jóni Jónssyni 4.
maí 1850. Þar lögfesti hann m.a. Rauf til eftirfarandi takmarka:
... ræður hennar landi frá sjó upp að norðan Kaldakvísl alt að olboga þeim
sem á henni verður suðvestur undan Kvíslarhóli, þaðan rjettsýni til austurs og
fjalls upp eptir gömlum landamerkja garði er ennú tilsjest uppfrá tjeðum
olboga, er sættasemjararnir í Húsavíkur sættaumdæmi sjálfir sáu og skoðuðu
fyrir mín tilmæli 14 Juli 1843. En að sunnan ræður Hnefadalsá einnin beina
stefnu til fjal<l>s austur; sömuleiðis lögfesti eg reka nefndrar jarðar innan
sagðra takmarka. 234

Jón Ásmundsson eigandi Syðri-Tungu mótmælti umræddri lögfestu:
... ad því leiti snertir tiltekinn Gard i Kölduhvíslar olboga ad nordanverdu vid
Raufarland, hvor Gardur einga beina stefnu hafi eptir Kölduhvisl ad nedan,
heldur liggi útaustur Túnguheidi. 235

Landamerkjabréf fyrir Syðri-Tungu með afbýlunum Kvíslarhóli og Tungugerði var útbúið 23. júní 1883 og þinglýst 15. maí 1886:
Að norðan móts við Hringversland norður frá sjó svo kölluð Reká að
upptökum hennar, sem er á svokallaðri Rekamýri, hvar nú er hlaðin dys og
látin í hana viðarkol, stendur hún norðan vert við poll þann, er áður nefnd
Reká kemur úr, fast við veg þann, sem nú er yfir Tunguheiði, þaðan sem
vegurinn liggur á nyrðri barmi á svonefndri leirlág, og austur veginn að læk
þeim, sem hefir upptök sín austan vert við Núpsdranga þar sem vegurinn
liggur yfir hann (hvar líka er hlaðin dys, á sama hátt og hin er að ofan er
getið), þaðan ræður lækurinn til uppsprettu og bein lína þaðan til fjalls, móts
við þá er land eiga að austan. Lækur þessi er kallaður Núpalækur að ofan, en
þegar ofaneftir heiðinni kemur heitir hann Hvíthólalækur, og rennur þá vestur
í svonefnda Skeifá. Að sunnan ræður svonefnd Kaldahvísl frá sjó að
svokallaðri Búrfellsá, þar ræður Búrfellsá til fjalls móts við Héðinshöfða
land. 236

M. Magnússon, eigandi hálfrar Syðri-Tungu og umráðamaður hins
helmingsins og Kvíslarhóls; Sj. Halldórsson, ábúandi Kvíslarhóls; Þorbergur
Eiríksson, ábúandi í Syðri-Tungu, og Jón Benediktsson, ábúandi á Tungugerði,
skrifuðu undir bréfið. Það var samþykkt af: J. Jónssyni, eiganda og ábúanda
Hringvers, og B(enedikt) Kristjánssyni (presti á Grenjaðarstað), umráðamanni Raufar.
Einnig samþykkti Jakob Oddsson, ábúandi á Rauf, bréfið. Samkvæmt honum höfðu
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ábúendur ábýlisjarðar hans aldrei brúkað land eða eignað sér austan við svonefnda
Köldukvísl.
Bréf þetta er ekki undirritað af hálfu Fjalla, en hins vegar undirrita ábúendur
Syðri-Tungu, Tungugerðis og Kvíslarhóls Fjallabréfið árið 1889. 237
Landamerkjabréf fyrir Hringver, sem liggur norðan Syðri-Tungu, var útbúið
30. mars 1886. Það var þinglesið 15. maí sama ár:
Að norðan verðu ræður merkjum frá sjó, svokölluð Skeifá, allt að læk þeim,
er rennur frá Hafurssteini, steinn þessi er stór og einkennilegur, stendur hann í
mýri vestan undir svonefndum Grenishól, utan í Tungunúp, þaðan frá
nefndum steini, beint suður í hæstu Núpsbrún. Að sunnan verðu ræður
merkjum frá sjó, svokölluð Reká, allt að upptökum hennar á Rekamýri; hvar
nú er hlaðin dys (og látin í hana viðarkol), stendur hún norðan vert við poll
þann, er áðurnefnd Reká kemur úr, fast við veg þann, sem nú er yfir
Tunguheiði. Þaðan sem vegurinn liggur á nyrðri barmi á svokallaðri Leirlág,
og austur heiðarveginn allt að vaði á læk þeim, sem hefir upptök sín austan
vert við Núpsdranga; frá vaðinu ræður lækurinn til uppsprettu, þaðan beina
línu á hæstu Núpsbrún, síðan austur Núpsbrúnina til hinsvegar nefndra
merkja.
Til enn meiri glöggvunar fyrir framtíðina er nú hlaðin dys uppá sama hátt og
hin, sem að framan er talin við vaðið á síðastnefndum læk, lækur þessi er
kallaður Núpalækur að ofan, en þegar niður eftir heiðinni kemur
Hvíthólalækur, og rennur þá norðvestur í Skeifá. 238

J. Jónsson, eigandi og ábúandi Hringvers, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: Páli Þorbergssyni, ábúanda á Tungugerði; Sigurjóni
Halldórssyni, ábúanda á Kvíslarhóli; Þorbergi Eiríkssyni, ábúanda á Syðri-Tungu;
Kristjáni Guðmundssyni, ábúanda og eiganda ¾ úr Ytri-Tungu; Einari Einarssyni,
ábúanda á ¼ úr Ytri-Tungu, og M. Magnússyni, eiganda og umráðamanni SyðriTungu.
Sjálfseignarjörðin Syðri-Tunga er sögð 10 hundruð samkvæmt jarðamatinu
1804. Kvíslarhóll og Tungugerði voru þá sjálfseignarjarðir og ekki sami eigandi að
þeim. Var Kvíslarhóll metinn 5 hundruð, en ekkert mat á Tungugerði. 239
Fjallað er um Syðri-Tungu, Kvíslarhól og Tungugerði sameiginlega í
jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Syðritúnga híngaðtil talin 30 hndr. að dýrleika, ásamt hjaleigunum
Túngugerði og Kvíslarhóli sem báðar eru bygðar en hafa engin sjerskyld
landamerki, og hljóta því að metast í sameiníngu með heimajörðunni. ....
Engjar sem tilheyra torfu þessari eru talsverðar að víðáttu, ... en sumpart til
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heiðar sem er langt til að ná. – Landrymi má telja þessari torfu til kosta,
enkum upp til heiðar, þó er þar málnyta í lakara lagi sakir landljettu; ... 240

Í fasteignamatinu 1916-1918 kemur fram að land Syðri-Tungu sé óskipt við
Kvíslarhól og Tungugerði og að landamerki þessara jarða hafi verið þinglesin 1886.
Eftirfarandi upplýsingar um Syðri-Tungu eru einnig fengnar úr matinu:
Engjarnar: ... Auk þess slægjur í svo kallaðri Tunguheiði, langsóttar, dreifðar
og geta brugðist í slæmum árum.
Búfjárhagar: Landrými nokkurt, en liggur fjarri. Heiðarland. Beitlandið létt
fyrir sauðfé. Afar snjóþungt. ... Fjárgeymsla frekar erfið. Tún og engjar
afgirtar með samgirðingu. Jörðin hefir afrétt handa sér. 241

Þar er einnig að finna eftirfarandi upplýsingar um Tungugerði:
Engjar greiðfærar, samfeldar og nærtækar. Valllendisbakkar
hálfdeigjumýrar. ... Auk þessa eru engjaspildur í fjarlægð til heiðar.

og

Búfjárhagar: Landrými nokkurt en liggur fjarri. Heiðarland. Sumarhagar gripa
allgóðir. Vetrarbeit léleg, og slitrótt fjörubeit. ... Fjárgeymsla í meðallagi. ...
Samgirðing liggur fyrir ofan tún og engi. Jörðin hefir upprekstur fyrir sig. 242

Þá kemur einnig fram í jarðamatinu að Kvíslarhóll hafi næga afrétt fyrir sig.
Tungugerði hefur verið í eyði síðan árið 1960. Var það þá talið þriðjungur
Syðri-Tungu. 243
Í landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða árið 1980 er tekið fram, að
landamerki nærliggjandi jarða, þ.á m. Syðri-Tungu, Tungugerðis og Kvíslarhóls séu
ágreiningslaus. 244
Syðri-Tunga var með landstærstu jörðum á Tjörnesi. Þriðjungur landsins var
lagður til Kvíslarhóls.245 Óskipt land með Syðri-Tungu eiga jarðirnar Tungugerði
(áður hjáleiga, síðar þriðjungur jarðar, í eyði frá árinu 1960) og nýbýlið Steindalur,
stofnað 1958-1960, sem fylgir fjórðungur Syðri-Tungulands. 246
5.13 Fjöll
Jörðin Fjöll í Kelduhverfi liggur austan við ágreiningssvæði íslenska ríkisins og
eigenda nokkurra jarða á Tjörnesi. Deilt er um hvort land þeirra jarða nái allt austur að
landi Fjalla. Því er fjallað sérstaklega um Fjöll hér þótt jörðin liggi utan
ágreiningssvæðisins.
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Máldagar Auðunar rauða frá eru 1318. Þar kemur fram að Áskirkja á
lambaeldi allt ofan undir Fjöll.247
Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar, sem tekin var saman árið 1461 og á
næstu áratugum (1461-1510), kemur fram að Fjöll eru viðmið um lambaeldi
Áskirkju. 248
Fjöll eru nefnd í skrá yfir kúgildi á Hólastólsjörðum frá 1449.249
Samkvæmt Sigurðarregistri, sem byrjað var að taka saman 1525, á Hólastóll
Fjöll. 250
Sex menn vottuðu að hafa verið viðstaddir á Hólum 3. maí 1652 og séð á
handsöl þeirra Þorláks biskups Skúlasonar og séra Bjarna Jónssonar. Bjarni seldi
biskupi 30 hundruð í Skörðum. Bjarni tiltók landamerki allrar jarðarinnar Skarða en
séra Jón Magnússon í Laufási átti 10 hundruð í jörðinni. Samkvæmt séra Bjarna voru
landamerkin svohljóðandi:
... fylgir jörðu þessari Skörðum allt samfast land Grísatungur og allt austur að
sæluhúsinu á móts við Fjallamenn. 251

Nánar er fjallað um þetta í kafla 5.9 um Skörð.
Fjöll koma nokkuð við sögu afréttarmála og er nánar vikið að því í kafla 5.14
um Þeistareyki og kafla 5.16 um afréttarmál. T.d. varð ágreiningur um afréttarmál
milli Keldhverfinga undir forystu Ólafs Gottskálkssonar á Fjöllum og Múlaprests árið
1843.
Á manntalsþingi í Keldunesi 14. júní 1843 var lesið upp frumvarp frá Ólafi
Gottskálkssyni á Fjöllum um landskipti milli Fjalla og Auðbjargarstaða sem dagsett
var degi fyrr. Gunnlaugur andstæðingur hans var ánægður með frumvarpið og skrifaði
undir það í réttinum en með því var málinu lokið án frekari afskipta sýslumanns eða
áreiðargjörðar. 252
„Afréttarfriðlýsing“ Ólafs Gottskálkssonar á Fjöllum var lesin upp á
manntalsþingi á Keldunesi 20. júní 1848. 253
Guðjón Jóhannesson, 38 ára að aldri og hafði mestallan aldur sinn dvalist í
Garðskirkjusókn, bréfaði svohljóðandi vitnisburð að Sultum 4. maí 1868 um
landamerki Víkingavatns og Fjalla:
… fyrst úr Rauðhól og norður í Þríhyrning, og þaðan í Rauðastein er stendur
utanverðt á svokölluðum hniklabrekkum og svo útí Sjónarhól er stendur fyrir
suð vestan svonefnda Veggjarenda fyrir vestan Svulti og þaðan útí hól er
stendur neðanvert við litlumíri, og þessa sömu stefnu að framan til sjóar. En
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aldrei hefi jeg heyrt svo nefndan haukadalshól kenndan við landamerki
millum ofanskrifaðra jarða sem stendur austur í Vikingavatnsheiði fyrir
austan þrí hyrning eins og vitnisburðir Stefans Olafssonar og Helga
Sigurðssonar tilvísa. 254

Guðjón sagðist aldrei hafa heyrt önnur landamerki nefnd milli fyrrgreindra
jarða og sagðist reiðubúinn að staðfesta vitnisburð sinn með eiði ef eftir því væri
óskað. Áminnsta vitnisburði Stefáns og Helga er ekki að finna í jarðaskjölum
Þingeyjarsýslu.
Í lögfestum fyrir landi Húsavíkurkirkju er stefna landamerkjalýsingarinnar
miðað við Fjallaland og vísast því til kafla 5.10 um Húsavík hvað það varðar.
Lögfesta Snorra verslunarstjóra Pálssonar fyrir Fjöllum var lesin upp á
manntalsþingi 24. maí 1875. Erlendur Gottskálksson skýrði frá því að gefnu tilefni að
hann hefði eftir ósk Snorra samið téða lögfestu. Bændurnir í Lóni, Guðmundur og
Árni Kristjánssynir, með fullu samþykki Kristjáns Árnasonar, sem hafði byggingarráð
yfir jörðinni, mótmæltu þessari lögfestu að því leyti sem hún skerti land Lóns og
réttindi hennar. 255
Að því búnu skýrði umboðsmaður Snorra að hann sem sé búsettur í
Kelduhverfi hafi enga persónulega þekkingu um að landamerki þau sem tíunduð eru í
lögfestunni séu rétt. Hann hafi hins vegar farið eftir sögusögn Sigurðar Ólafssonar,
fyrrum eiganda og ábúanda Fjalla, við gerð hennar.
Landamerkjabréf fyrir Fjöll og Auðbjargarstaði var útbúið 4. maí 1889. Það
var þinglesið 23. júní 1890:
Samkvæmt merkjadómi þeim er kveðinn var upp hinn hinn 17. dag
September mánaðar 1887, eru landamerki þessara jarða að norðan og austan
þessi: Bein stefna úr vestari endanum á garðinum í Selsnesi yfir mitt skerið
vestan við austari Rifós og þaðan til sjóar og suður á við aftur frá
garðsendanum, sömu beinu stefnu í salta [svo, á væntanlega að vera Sulta]
götu og svo til austurs eftir götunni mótsvið Sjónarhól þar sem lönd
Víkingavatns og Fjalla koma saman, frá Sjónarhól til suðurs í Rauðastein á
hnyklabrekkum, þaðan sömu stefnu í Þríhyrning og svo fram í Rauðhól, úr
Rauðhól til vesturs eftir Bláskógaveginum á Sæluhús, þaðan beina stefnu
norðvestur í svonefndann olboga í miðju Jóhannesargili, þaðan beina stefnu
til norðurs eftir háfjallgarðinum í vestustu vörðu á Biskupsás á Tunguheiði,
þaðan skálína, lítið eitt til norðausturs mitt á milli Auðbjargarstaða og
Bangastaða víðáttu á Gerðibrekku er ræður merkjum að sjó fram.
… 256

E. Gottskálksson skrifaði undir vegna Fjalla- og Auðbjargarstaðaeigenda.
Bréfið var samþykkt af: Árna Kristjánssyni, sem skrifaði undir þann 4. maí 1889 fyrir
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hönd eigenda Lóns og Bangastaða; Jóni A. Árnasyni, Jóni Jónssyni og Jakobínu
Jónsdóttur, en þau þrjú skrifuðu undir fyrir Skarðaland; B(enedikt) Kristjánssyni
presti í Múla, sem samþykkti merkin milli Fjallalands og Þeistareykja; Finnboga Rúti
Magnússyni presti á Húsavík, sem skrifaði undir fyrir hönd Húsavíkurlands; Þórarni
Bjarnarsyni og Kristjáni Árnasyni, en þeir skrifuðu undir fyrir Víkingavatn; Jóhannesi
Jóhannessyni og Jón Jónssyni, sem skrifuðu undir fyrir Ytri-Tungu. Ábúendur
jarðanna Syðri-Tungu, Tungugerðis og Kvíslarhóls, þeir Þ. Eiríksson, Ólafur Egilsson
og Guðni Gíslason skrifuðu einnig undir landamerkjabréfið svo og B. Sveinsson,
eigandi Héðinshöfða.
Jörðin Fjöll, sem tilheyrir hinum aflagða Hólastól, er sögð 30 hundruð í
jarðamatinu 1804 með hjáleigunni Auðbjargarstöðum. Henni fylgir eyðihjáleigan
Fletir. Árlegur tekjur af afréttarleigu eru 1 ríkisdalur og jörðin hefur kjarrskóg til eigin
nota. Nokkuð góður útigangur er á jörðinni. 257
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Fjöll. Þar kemur fram:
Fjöll með hjáleigunni Auðbjargarstöðum og eyðikotinu Flötum bóndaeign, nú
30 hndr. ... landrými mikið og landkostir í góðu meðallagi; afrétt og
heimaland til aflögu. Hlunnindi: ... skógur og grasatekja til heimilis þarfa.
Ókostir: geldfjár-ágángur mikill, hættur af gjám, lækjum og díum, aur-rennsli
nokkur og smáskriðuföll á eingi og úthaga, ... 258

Í fasteignamatinu 1916-1918 kemur fram að landamerkjabréf Fjalla vanti og
að jörðin eigi óskipt land við Auðbjargarstaði. Eftirfarandi upplýsingar um Fjöll eru
einnig fengnar úr matinu:
Afréttarland mikið og gott. Fjallaland og móa. Dálítill skógur er í landinu. ...
Gripahagar snöggir en kjarngóðir. Nærtækir. Beitarland að vetri gott einkum í
fjarlægð. Oft fremur snjóþungt. Fjarpössun og smalamennska ervið. ...
Upprekstrarland mikið og tekið fyrir upprekstur árl. 9. kr. ...
Ágangur af afréttarfé. 259

Í landi Fjalla eru örnefnin Selskörð og Seljadalur. 260 Nýbýlið Fjöll II var
stofnað árið 1957, en aðeins skipt túni og ræktunarlandi. 261
Landskipti milli jarðanna Fjalla I, Fjalla II og Auðbjargarstaða fóru fram árið
1980. Þar er vikið að landamerkjum:
Skiptanefnd kinnti sér landstærð eftir loftmynd og að landamerki nærliggjandi
jarða væru ágreiningslaus. Þær jarðir eru: Lón, Víkingavatn, Kílakot,
Ólafsgerði, Sultir í Kelduneshreppi, Þeystareykjaland (afréttarland Reykdælaog Aðaldælahrepps), Skörð í Reykjahreppi, Húsavíkurkaupstaður,
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Héðinshöfði, Syðri-Tunga, Kvíslarhóll, Tungugerði,
Tjörneshreppi og Bangastaðir í Kelduneshreppi. 262

Ytri-Tunga

í

5.14 Þeistareykir
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að til Múlakirkju heyri:
þeistareykia land oc mælifell. 263

Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
1394. 264 Í máldögum Péturs stendur einnig um Múlakirkju:
þar er þriggia presta skylld og tueggia diackna. taka heima j leygu fiorar
merckur. enn vtann gardz adrar fiorar ef ecki lyckst af þeistareykium 265

Vísitasía Jóns Vilhjálmssonar er frá 1431. Þar kemur fram að Múlakirkja eigi
selfor j teistaræykia landi. 266

Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar, sem tekin var saman árið 1461 og á
næstu áratugum (1461-1510), kemur fram að Múlakirkja eigi Mælifell.267 Þar stendur
einnig að Múlakirkja eigi Þeistareykjaland og að í Múla:
er þriggia presta skylld oc tueggia diakna. tekzt heima j leigu. iiij. merkr. en
vtan gardz adrar. iiij. ef lykzt af þeistareykium. 268

Fram kemur í Sigurðarregistri frá 1525 að með Múlakirkju fylgi
Þeistareykjaland og Mælifell. 269
Í jarðakaupabréfi frá 31. desember 1544 kemur fram að Reykir í Reykjahverfi
séu seldir með öllum gögnum og gæðum, eignum og ítölum, að tilskildum nokkrum
ítökum. Þar á meðal:
Mælifellzhaga utann so mykinn part sem Eignadur værj Mulakyrkiu ä millum
tueggia Garda. 270

Í skrá yfir eignir Hólastóls frá 1550 stendur:
a Þeystareykium . iiij. kugillde. 271

Fram kemur í máldögum Ólafs Hjaltasonar (1553) að Múlakirkju fylgi
Þeistareykir. 272 Nokkru síðar eða 8. september 1563 var gerður annar máldagi fyrir
Múlakirkju. Í honum kemur fram að Múlakirkju fylgi Þeistareykjaland og Mælifell. 273
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Reikningar kirkna á prestssetrum í Hólabiskupsdæmi frá 1569 nefna að
Múlakirkja eigi:
Þeistareyki. landskylld .c. 274

Í reikningum Hóladómkirkju frá 1576 kemur fram að biskup hafi goldið
Þeistareykja-Jóni 20 álnir. 275 Bendir það til þess að Jón hafi þá búið á Þeistareykjum
eða átt þar einhvern tímann heima.
Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia mariæ ad Mula, hun a ... Þeista reyka Land og mælefell, (þetta er Eydi
land). ... 276

Árið 1639 var útbúin lögfesta fyrir Þeistareyki og Mælifell. Þar stendur:
Anno 1639 þann 1?? [síðan verður ekki meira lesið, hafi eitthvað staðið
þarna]
Eg Jon Gyssurson Lögfeste hier j dag eign mvla k(ir)kju liggiandj j
Grenjadarstadar kýrkju soknn Er mælefell og þesta Reykia land heýter: tödur
og eingiar holltt og haga og allar lands nitiar þær er greindum löndum eiga ad
filgia og filgtt haffa ad fornu og nýu, til vmmerkia þ(eir)ra er adrer menn eiga
j mote firrsagdri mvla k(ir)kju eign Bædj ad ordfullu og Lögmaale riettu.
f(yrir)byd eg hiedann af huorjum m(ann)e j ad vinna edur sier ad nyta beýta
edur usla nockurn þar ad giora nema mitt sie lof edur leýfi til Ad vndan
teknum þeym sem þestar Reýkie h(ef)ur ad leigu maala ad vitni þynu N og
þ(inu) N og allra þ(eir)ra er ord myn heýra: … ad auk ordinantiunnar Eirnin
byfala eg þ(eim) a Teysta R<eyki> insetia þ(eir)ra peninga sem þ(ei)m usla
giora a todum edur eing<i>um epter lögmale, ef nockrer reka þangad syna
peninga og stofna?? so afriett þar alldreý var j k(ir)k<i>unnar landj edur so
Nærre ad eý maa an skada k(ir)k<i>unnj vera huad log eckj leyfa
Olafur Jonsson

Eggertt Jonsson med E. H.
Gudmundur Arna son m. E. H. 277

Fram kemur í vísitasíu Múla í Aðalreykjadal frá árinu 1686:
Anno 1686 þann 11 Dag Martÿ Kyrkiann ad Mula I Adal Reykiadal ...
... Þestareiker Landskulld 1 hndr.... 278

Gísli Einarsson prestur á Múla lögfesti Múlastað og allar þær jarðir er honum
heyrðu til en þ.á m. voru Þeistareykir. Ekki er getið takmarka aðeins sagt um
kirkjujarðirnar að þær séu lögfestar:
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Med ollum þeirra gagnSemdum och hlunendum til Lands och Vatns J Minna
hlut och Meÿra, ad ollu til teknu enn Enn Aungvo fraSkilldu, Sem þeim filgt
hefur och filgia A ad logum. 279

Lögfestan var lesin á manntalsþingi að Helgastöðum þann 22. apríl 1695.
Fram kemur í vísitasíum Múla í Aðalreykjadal frá árunum 1694 og 1715 að
Múlakirkja eigi Þeistareyki og Mælifell.280
Á manntalsþingi á Helgastöðum 2. júní 1712 bauð séra Gísli Einarsson í Múla
upp eyðijörðina Þeistareyki til ábúðar. Þar sem ekki tókst að útvega ábúanda á jörðina
lögfesti séra Gísli það sem krúnu- og Múlakirkjujörðinni Þeistareykjum hefur fylgt að
fornu og nýju. 281
Séra Gísli Einarsson í Múla kærði Svein Þorsteinsson á Tóvegg fyrir
samningsrof á manntalsþingi í Keldunesi 2. maí 1722. Sveinn hafði tekið Þeistareyki
til ábúðar frá næstu fardögum en vilji hætta við. Hótaði séra Gísli Sveini sektum stæði
hann ekki við orð sín og bannaði mönnum að byggja honum aðra jörð. Sagðist Sveinn
vissulega hafa tekið Þeistareyki til ábúðar en hafi nú skipt um skoðun og geti ekki
flutt til Þeistareykja. Kona hans sé heilsulítil og hún og annað heimilisfólk vilji ekki
flytja á Þeistareyki, þungur og óflutningsfær ómagi sé á heimili hans sem honum ber
að annast, öll hross hans séu ófær til flutninga vegna megurðar og að hann hafi verið
fávís og óframsýnn að taka þá ákvörðun að „setja bólstað sinn í eyði öræfum“ fyrir
utan góðra manna ráð og vitund. Sveinn bað séra Gísla afsökunar og sóknarprestur
hans og hreppstjórar þar í sveit sóru að ástæður hans upp sannar. Múlapresti voru í
sjálfsvald settar hóflegar skaðabætur. 282
Séra Gísli Einarsson lögfesti á manntalsþingi á Helgastöðum 9. maí 1722
Þeistareyki, sem legið hefðu í eyði nokkur umliðin ár, með öllum sínum herlegheitum
og fyrirbauð á sama landi alla ólöglega yrking og brúkun gegn sektum eftir lögum.
Gegn hóflegu gjaldi bauð hann Keldhverfingum hestagöngu í sama landi sumar og
vetur eftir því sem landið getur borið spjallalaust ef ske kynni að jörðin gæti byggst í
framtíðinni. Hann bauð séra Magnúsi Einarssyni á Húsavík sama tilboð en öllum
öðrum mönnum var nefndrar jarðar ólögleg yrking fyrirboðin. 283
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723febrúar 1724 er minnst á eignir Múlakirkju í Aðalreykjadal:
XIII° Kýrkiann ad Mula i Adal Reikiadal ...
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Þeistareiker 20 hndr ad dyrleika, hafde j Eide leiged áred 1723. j 15. Ár, og
enn nu Landskulld
0 ... 284

Í skjalasafni Múlakirkju er að finna skerta eignaskrá sem er óársett en er yngri
en frá 14. maí 1724 en þá dagsetningu er að finna á síðasta varðveitta blaði skrárinnar.
Þar kemur fram að meðal eyðijarða sem fylgi staðnum séu Þeistareykir sem leigðir
séu til heyskapar og hestagöngu fyrir 20-30 álnir. Þar segir að jörðin hafi verið boðin
upp en nú um stundir hafi ekki tekist að byggja hana vegna vatnsleysis og fjarlægðar í
allar áttir frá mannabyggðum. 285
Illa hefur gengið á fá Þeistareyki byggða en nýr Múlaprestur, séra Þorleifur
Skaftason, býður upp jörðina til ábúðar á manntalsþingi á Helgastöðum 12. júní 1725.
Í máli hans kemur fram að jörðin sé óbyggð og í eyði en þannig hafi hann tekið við
henni síðastliðið vor. Þorleifur bauð m.a. næstu nábúum Þeistareykja jörðina en tókst
ekki að fá hana byggða og því lögfesti hann hana. Í lögfestunni er ekki getið
takmarka. 286
Í sundurliðuðum reikningi séra Þorleifs Skaftasonar yfir tekjur Múlakirkju frá
1. júlí 1743 er vitnað til kálfskinnsmáldaga sem prestarnir Kolbeinn Auðunarson, Jón
Loftsson og Ketill Hallsson settu saman í Múla 8. september 1563 eftir þremur
Hóladómkirkjumáldögum. Þar eru taldar upp nokkrar eyðijarðir kirkjunnar sem höfðu
óbyggðar verið í meira en öld en þ.á m. eru Þeistareykjaland sem er sagt sífellt hafa
legið í eyði og geri það enn og Mælifell sem presturinn telur að hafi aldrei verið byggt
heldur aðeins verið ítak. 287
Aftur bauð séra Þorleifur Skaftason Þeistareyki upp til ábúðar á manntalsþingi
á Helgastöðum 9. maí 1744. Jörðin sem var óbyggð og í eyði freistaði hvorki næstu
nágranna né annarra og því lögfesti presturinn:
… þratt nefnda Mula Kÿrkiu Jord Þestareike, Hennar Tun og Eingiar, Hollt
og Haga, og allar Landz Nÿtiar, ad öllu tilskildu enn eingu frä, Sem greindre
Jörd filger og filgt hefur ad fornu og Nÿu (Hvar med og Meinter eru aller
Mælefells hagar) ad tilteknum þessum Landa Merkium ad Sunnan So langt
framm j Mó, þar til Ylÿfz fiall er nærre geinged under Giæsadals fioll, og So
rett austur og Vestur, Ad Vestann räda Lambafiöll, ad Nordan Raudhóll og
rettsÿnes Vr hönum austur og Vestur, enn Ad austan rædur Land eign þeirra
Manna er nærst kunna Sier landeign ad bevÿsa. 288

Jón Þorleifsson prestur í Múla bauð árangurslaust upp eyðijörðina Þeistareyki
ásamt Mælifellshögum og lögfesti svo jörðina með tilteknum landamerkjum sem eru
samhljóða lögfestu séra Þorleifs Skaftasonar frá 9. mars 1744 og því ekki endurtekin.
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Lögfestan var lesin á Helgastaðaþingi 13. maí 1749. Sami prestur lét lesa upp
samhljóða lögfestu á Húsavík 16. júní 1753, 24. maí 1762, 16. júní 1772, 1. maí 1775
og 22. maí 1776. Aftur lét hann lesa upp samhljóða lögfestu á manntalsþingi á
Helgastöðum 3. júní 1767 og á Húsavík 30. júní sama ár. 289
Ingjaldur Jónsson prestur í Múla sá sig knúinn til þess að banna öll afnot af
jörðinni Þeistareykjum með bréfi rituðu á dönsku þann 22. september 1781. Í
forboðinu kemur fram að Þeistareykir hafi margoft verið boðnir upp til ábýlis en án
árangurs vegna þess hversu afskekkt og fjarri mannabyggðum jörðin er. Hún sé hins
vegar leigð til heyskapar og hestagöngu yfir vetrarmánuðina. Í landi hennar eru einnig
brennisteinsnámur sem margir sæki í en geti með engu móti nýtt sér námurnar nema
með því að fara inn á landsvæði kirkjunnar. Hann bannar einnig að þeir, sem sæki í
námurnar, noti leiguland kirkjunnar undir hesta sína eða á annan máta til skaða. 290
Lögfesta séra Ingjalds Jónssonar á Múla fyrir Þeistareykjum og
Mælifellshögum er samhljóða fyrri lögfestum um sama efni og því virðist óþarfi að
endursegja efni hennar. Lögfestan var lesin á manntalsþingum á Skútustöðum 19. maí
1792, á Helgastöðum 21. maí sama ár og á Húsavík 9. júní sama ár. Aðeins voru
gerðar athugasemdir við lögfestuna á Húsavík en þar mótmælti Árni Sigurðsson
ábúandi Stóru-Reykja henni hvað Mælifellshaga áhrærði en hann hélt því fram að þar
ætti ábýlisjörð sín fimm hundraða land.291
Jón Sigurðsson prestur í Garði lögfesti land kirkju sinnar 26. maí 1775. Hér
verður aðeins tekinn upp hluti lögfestunnar, þ.e. sá hluti sem snýr að Þeistareykjum
sem er á þessa leið:
Fyrst ad utann og vestann i Miósund þadann Sudur Bringukolls Rönd og i
Bænhúskletta so i Stein þann er Stendur austann vid Rióma Dal og Kallast
Smierbÿtill Þadann i austasta Hesthól, Sÿdann framm i [yfirstrikað: Tóbaks
Lág, þadann i] Laungu Hlÿd So framm á Häls móts vid Þestareike.
Ad austann Halsenn útÿ fremra Sand Klett [ekki verður greint hvort heldur á
að lesa: Sand Klett eða Saud Klett] ... 292

Lögfestan var lesin á manntalsþingi í Keldunesi samdægurs, aftur á sama stað
13. júní 1777 og svo 25. júní 1789.
Vigfús Björnsson Garðsprestur lögfesti land kirkju sinnar 12. júní 1798 en
óþarfi er að endursegja merki hennar hér þar sem að hún að mestu samhljóða lögfestu
forvera hans frá 26. maí 1775 og mörkin við Þeistareyki eins. Lögfestan var lesin
samdægurs á manntalsþingi í Keldunesi, svo á sama stað 10. júlí 1804 og loks aftur
21. júlí 1807. 293
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Samhljóða eldri lögfestum Garðs (1775 og 1798) er lögfesta séra Magnúsar
Jónssonar fyrir landi Garðs frá 5. júlí 1844. Þar eru mörkin við Þeistareyki eins og því
verður inntaks hennar ekki getið frekar. Lögfestan var lesin upp samdægurs á
manntalsþingi í Keldunesi. 294
Lögfesta séra Þórarins Jónssonar fyrir Múlastað og sér í lagi eyðijörðinni
Þeistareykjum var lesin upp á manntalsþingi á Húsavík 28. maí 1806. Lögfestan var
óátalin en inntaks hennar er ekki getið. 295
Þórarinn Jónsson prestur í Múla lét frá sér fara auglýsingu um landamerki
Þeistareykja sem dagsett er 20. apríl 1809. Að baki lá sú staðreynd að talsvert var um
að fólk stundaði grasatekju í landinu án þess að fá leyfi hjá presti eða leigutaka. Þegar
gengið væri á fólk með þetta bar það fyrir sig að það þekkti ekki til landamerkja á
hinni víðlendu Reykjaheiði. Þessu fólki til frekari upplýsingar lögfesti séra Þórarinn
því Þeistareyki ásamt Mælifellshögum til eftirfarandi takmarka:
… ad vestann ráda Lambafiöll réttlínis út og sudur, ad nordan Raudhóll austur
og vestur, fyri víst allt á midia Dunareikiahálsa, sudur undir Bóndólfs Skard,
Takmörk ad sunnann Eylífshnúkur nærri geingenn undir Giæsadals Fioll, og
þadan réttlínis úr sama Hniuk út aptur Móts vid ádurnefndt Bóndólfs Skard
austur frá Þeistareikium. 296

Því næst bauð séra Þórarinn Þeistareyki upp til ábúðar ef nokkur vildi reisa sér
bústað á þessari eyðijörð. Prestur bauð vildarkjör m.a. viði til húsbyggingar en frábað
sér aðra en menn með nokkur efni og dugnað. Auglýsingin var lesin upp á
manntalsþingi á Húsavík 24. apríl 1809, á Helgastöðum 4. maí sama ár, á Ljósavatni
8. sama mánaðar og loks degi síðar á manntalsþingi á Hálsi.
Lögfesta Þeistareykja var lesin upp á manntalsþingi að Helgastöðum 4. maí
1809. Fram kemur að enginn hafi mótmælt henni en inntaks er ekki getið. 297
Múlaprestur byggði Árna Einarssyni hreppstjóra á Tjörnesi Þeistareykjaland
liggjandi á Reykjaheiði og er byggingarbréfið dagsett 13. maí 1816. Í því tiltekur séra
Þórarinn Jónsson eftirfarandi skilmála: Leigan skal gjaldast í 60 fiskum, hvorki má ljá
né leigja hlunnindi jarðarinnar, svo sem slægjur, hagbeit, brennisteinsgröft eða
nokkuð annað án vitundar og leyfis séra Þórarins. Undanskilin byggingunni er
grasatekja en henni vill prestur halda fyrir sig en leyfir þó Árna hreppstjóra að hafa
eitt tjald í landinu á grasaheiðartíma. Að öðru leyti er honum heimilt landið til allra
leiguliðanota og gagnsemda til næstu fardaga.298
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Lögfesta séra Skúla Tómassonar í Múla fyrir eyðijörðinni Þeistareykjum var
lesin upp á manntalsþingi að Helgastöðum 25. maí 1819. Inntaks lögfestunnar er hins
vegar ekki getið. 299
Skúli Tómasson prestur í Múla höfðaði mál gegn konungi vegna eignarhalds á
brennisteinsnámum í Þeistareykjalandi á árunum um 1820.
Það er ljóst af málsskjölum að yfirvöld hafa viðurkennt réttindi Múlakirkju á
Þeistareykjum, sbr. t.d. skipunarbréf málflutningsmanna 30. október 1819 og bréf
rentukammers til amtmanns í Norður- og Austuramti 14. mars 1818. 300
Við réttarhöldin var lagður fram vitnisburður fyrrverandi Múlaprests, Ingjalds
Jónssonar, dagsettur 31. mars 1819, en Ingjaldur hafði verið 50 ár í Múla. 301 Þar segir
að jörðin Þeistareykir hafi frá alda öðli ekki verið stöðuglega setin eða byggð vegna
(að sögn) vatnsskorts í þurrkasumrum og fjarlægðar frá byggð. Þegar Ingjaldur kom
til Múla árið 1769 höfðu Þeistareykir lengi verið leigðir bónda í Saltvík til slægna,
hestagöngu á vetrum og frjálsrar grasatekju fyrir 5 aura landskuld eða 30 álnir. Síðar
hafi hún verið leigð forstöðumanni brennisteinsverksins, N. Buck, en hann hafi liðið
mikinn skaða á heybjörg þar vegna flutnings á brennisteini úr Þeistareykjanámum og
beðið Ingjald að friða jörðina fyrir átroðningi með bréflegu banni. En þar sem það
hafði lítið gildi til þess að fá skaðann bættan, var settur upp tollur fyrir hverja flutta
vætt. Af honum hefði prestur fengið nokkurn hluta fyrir utan umsamda landskuld.
Einnig var lögð fram lögfesta Ingjalds Jónssonar 27. apríl 1792 (þinglesin s.á.)
þar sem hann bannaði allan brennisteinsgröft á Þeistareykjum, sem ylli leigulandi
kirkjunnar skaða eða umráðamanni óþægindum, sem og grasatekju. Var vísað til þess
leiguliði hefði sagt um 20 manns nýta sér grasaheiði Þeistareykja síðastliðið sumar án
leyfis eða greiðslu. 302
Tvö vitni voru kölluð fyrir rétt 27. apríl 1820. Annað, sem hafði verið
forstöðumaður brennisteinsverksins á Húsavík 1795-1808, var spurt, hvort það hefði
ekki haft Þeistareykjaland á leigu af þáverandi Múlapresti. Svaraði vitnið játandi, þó
ekki allan tímann en hélt 7-8 ár. Einnig að það hefði tekið toll af þeim, sem
brennisteininn fluttu, og goldið Múlapresti hagatoll. Hitt vitnið var mun eldra, 87 ára
og hafði á yngri árum verið til heimilis nærri brennisteinsverkinu á Húsavík. Sagði
það Saltvíkurbónda þá hafa haft Þeistareykjaland til leigu af Múlapresti, en kannaðist
ekki við neinn toll af brennisteinsflutningi. Bæði vitnin töldu vitnisburð Ingjalds
Jónssonar sannan, að svo miklu leyti sem þau til vissu.303
Á manntalsþingi á Helgastöðum þann 17maí 1820 var dæmt í eignaréttarmáli
Skúla Tómassonar vegna brennisteinsnáma í Þeistareykjalandi. 304
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Héraðsréttardómur í Þeistareykjamáli séra Skúla Tómassonar í Múla gegn
rentukammeri um rétt til námanna var dæmdur ógildur í Landsyfirrétti 6. ágúst 1821
og málinu vísað frá réttinum. 305
Hæstiréttur dæmdi hins vegar í máli rentukammersins gegn séra Skúla, 16.
janúar 1823:
Brennisteinsverki Húsavíkur skal vera óheimilt að nota brennisteinsnámur í
kirkjujörðinni Þeistareykjum, nema með samþykki fjárhaldsmanns
Múlakirkju. [Málskostnaður skyldi greiddur af almannafé]. 306

Á manntalsþingi á Helgastöðum 29. apríl 1835 var lesin upp leigusamningur
sem séra Skúli Tómassonar hafði gert við verslunina Örum & Wulf fyrir Þeistareykja
brennisteinsnámum til tíu ára fyrir 20 ríkisbankadala árlega leigu. Árni Einarsson á
Laxamýri leigutaki Þeistareykja mótmælti leigusamningi þessum að öllu leyti.307
Í ágripi af lífssögu Höskulds Jónssonar (1792-1863) er getið umsóknar hans til
amtmanns um leyfi til þess að taka upp byggð á Þeistareykjum. Hefur það gerst árið
1836 samkvæmt vitnisburðarbréfi Höskulds frá því ári. Fékk hann ekki ábúðina:
Nú er frá því (að segja) að þessi tilraun mín kom að engu; lagði þó herra
amtmaðurinn sitt bezta til, en Múlastaðarpresturinn stóð fast í móti; kvaðst ei
missa mega not eyðijarðarinnar, hver þó liggur meir en hálfa þingmannaleið
þaðan. 308

Lesið var upp bréf faktors Johnsen á Húsavík, dagsett 12. maí 1837, á
manntalsþingi á Húsavík 23. sama mánaðar þar sem hann bannar notkun á
brennisteinsnámum Þeistareykja. Sama bréf var lesið upp á Skútustöðum 25. maí
1837. 309
Skúli Tómasson tók saman sundurliðaðan reikning yfir Múlakirkju sem er
dagsettur 1. júlí 1839. Þar kemur fram að grasatekju í Þeistareykjalandi sé varla hægt
að telja lengur til hlunninda eftir að hreindýr hafi eytt fjallagrösum á Reykjaheiði.
Þeistareykjaland hafi undanfarin fimm ár verið leigt sem „afrétt“ og fyrir það hafi
goldist þrír ríkisdalir. Fyrir brennisteinstekju í Þeistareykjarlandi greiðist árlega 30
ríkisbankadalir síðan árið 1835 eftir samningi til tíu ára. Í sama reikningi segir að þó
svo að máldagi kirkjunnar minnist á Mælifell þá sé það meining manna að það hafi
aldrei byggt verið heldur einungis verið ítak. 310
Ólafur Gottskálksson á Fjöllum fór fyrir flokki tólf Keldhverfinga í bréfi til A.
Þórðarsonar hreppstjóra dagsettu 24. febrúar 1843. Þar kvarta þeir yfir þeim
eyðileggjandi ágangi sem þeir hafi þurft að þola undanfarin ár af geldpeningi
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sveitanna innan Reykjaheiðar. Þeir segja að því meiri „afréttar-“ og búfjárhagaþröng
sem þeir megi þola þeim mun skaðvænni verði ágangur af óheimilum geldfjárfjölda
sem strax á stekkjartíð á vorin fylla ekki eingöngu „afréttar-“ og heiðarlönd heldur
jafnvel einnig næstu búfjárhaga mönnum til mikils tjóns og mæðu. Þannig sé þetta allt
sumarið þangað til gangnamenn á haustin smali fénu til réttar en síðastliðið haust hafi
verið rekið um 800 af slíku fé inn yfir Reykjaheiði. Haldi þetta óvenjulega ástand
áfram gæti það haft slæm áhrif á hagsæld þeirra því fjárræktin sé helsti
bjargræðisvegurinn. Þeir biðja því hreppstjóra um aðstoð í máli þessu. 311
Hreppstjóri skrifaði Arnóri Árnasyni sýslumanni 18. mars 1843 og sendi
honum bréf Ólafs á Fjöllum og Keldhverfinganna tólf. Hann segir að það sýni hversu
ósanngjarnan og eyðileggjandi ágang Keldhverfingar hafi liðið af þeim mikla fjölda
geldfénaðar sem rekinn hafi verið heimildarlaust undanfarin ár úr sveitunum fyrir
innan Reykjaheiði. Sá geldfénaður hafi ekki aðeins gengið í „afréttarland“ Fjalla, sem
sé í raun of lítið fyrir fé Keldhverfinga, heldur einnig í búfjárhaga þeirra 12 bænda
sem skrifuðu undir bréfið, þeim til stórs skaða. Hann fer fram á að sýslumaður sjái til
að þessi ójöfnuður verði lagfærður strax á komandi sumri.
Hreppstjóri útskýrir að séra Skúli Tómasson á Múla eigi Þeistareykjaland og
að hann hafi annað hvort tekið meiri fénað til „afréttargöngu“ en góðu hófi gegnir eða
að fjöldi manna reki geldfénað sinn leyfislaust norður á Reykjaheiði. Sjálfur telur
hreppstjóri að hvorttveggja sé rétt og þetta ástandi þurfi að lagfæra. Enginn amist við
því þó að séra Skúli noti Þeistareykjaland til „afréttar“ fyrir sinn eigin fénað þó svo að
fé hans renni þaðan í Kelduhverfi. Hins vegar sé óþolandi að hann taki „afréttarfénað“
af svo mörgum mönnum að Keldhverfingar bíði af því óbætanlegan skaða.
Hreppstjóri segist vita að séra Skúli muni svara þessu með því að segja að
Þeistareykjaland sé svo stórt að í því megi ganga fleira fé en aðeins hans eigið. Það sé
hins vegar athugandi að Garður eigi líka nægilegt land að vöxtum fram í heiðinni sem
hafi þó aldrei og muni aldrei vera hægt að nota sem „afréttarland“ vegna þess að
skepnur þoli þar ekki við á sumrum vegna vatnsleysis. Það sama muni eiga við um
meiri hluta Þeistareykjalands en féð flýr úr þessum heiðarlöndum vegna hita og leitar
til byggða þar sem vatn er að finna. 312
Sýslumaður svaraði bréfi hreppstjóra 8. maí 1843 og sagðist hafa sent séra
Skúla Tómassyni í Múla bréfin og óskað eftir skriflegri umsögn hans. Múlaprestur
muni hafa lofað að gera það um leið og hann fengi áreiðanlega vitneskju um hvað
mikill fénaður frá Keldhverfingum sjálfum eða á þeirra vegum væri rekinn á
Reykjaheiði. Sjálfur segist hann hvorki kæra sig um að ofsetja þann hluta
Reykjaheiðar er honum tilheyri né Þeistareykjaland með því fé er hann hafi rekið og
gefið öðrum leyfi til að reka þangað sem hann telji ekki vera meiri fjölda en hann eigi
land til. Einmitt þess vegna hafi hann neitað séra Jóni Jónssyni á Grenjaðarstað um
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„afrétt“ og vísað honum þess í stað á son sinn, séra Magnús á Garði, sem eigi hluta í
Reykjaheiði. Sýslumaður segist ekki vilja láta farast fyrir að tilkynna hreppstjóra svar
Múlaprests og að skriflegt svar hans muni sent honum um leið og það berist. Annars
segir hann að þetta mál, sem sé á milli eigenda Reykjaheiðar, komi sér sem
sýslumanni ekki við. Hann ráðleggur honum þó að hlutaðeigendur sameinist um að
óska eftir því að áreiðargjörð verði framkvæmd á „afrétt“ Reykjaheiðar og landsvæði
hvers og eins ákvarðað samkvæmt lögum. Ef það yrði gert væri hægðarleikur fyrir
hlutaðeigendur að fyrirbyggja eða a.m.k. að átta sig á hvort einhver notaði „afréttina“
án leyfis. Hann segist einnig hafa nefnt þetta við séra Skúla og biður hreppstjóra um
að greina Keldhverfingum frá svari sínu. 313
Ekki hefur tekist að finna umrætt svar séra Skúla við bréfi Keldhverfinga en
uppkast að svari hans er að finna í skjalasafni Múlakirkju. Þar segist hann sjá að bréf
Keldhverfinga sé beint gegn sér enda hafi hann undanfarin ár notað Múlakirkjulöndin
Þeistareyki og Mælifellshaga til „geldfjárafréttar“ fyrir sig, nokkra sveitunga sína og
landseta án þess að biðja Keldhverfinga leyfis. Þrátt fyrir að hann hafi talið sig réttu
megin laganna hafi hann fljótt orðið þess áskynja að Ólafur Gottskálksson á Fjöllum
hafi ekki verið sérlega ánægður með uppátækið. En honum virðist Ólafur einráður um
að leyfa „afrétt“ á Reykjaheiði og að hafi gert það fyrir fullan toll bæði fyrir og eftir
að hann fór að nota „afrétt“ Þeistareykja. Séra Skúli telur æskilegt að borin séu saman
„afréttarlönd“ þeirra bæði að stærð og gæðum sem og hvað mikið hvor þeirra hafi
tekið í þau hingað til. Hann segist gera sér grein fyrir því að mikið af fé slæðist úr
„afréttinni“ á Þeistareykjum og þ.á m. út í Kelduhverfi en það sama eigi við um
„Fjallaafrétt“. Vel kynni að vera að Keldhverfingar misstu eitthvað af búsmala sínum
á sumrum á Þeistareyki og að sama skapi sé ekki laust við að eitthvað hafi slæðst
þangað úr „Fjallaafréttinni“ þó að hann hafi ekki skráð slíkt hjá sér. Enda telur hann
það ekkert tiltökumál þó að fé manna á sumrum gangi úr einni „afrétt“ í aðra eða
kunni að nálgast þær sveitir sem næstar liggja „afréttum“. Hann hafi orðið var við
slíkt víðar en í Kelduhverfi en aldrei vitað til þess að mönnum hafi verið bannað að
nota „afrétt“ sinn af þeim sökum. Hann segist fyrir löngu hafa getað byggt Þeistareyki
með góðum kjörum en hafnað því bæði vegna Keldhverfinga og annarra nágranna
sem hafi vilja njóta frelsis þar fyrir skepnur sínar. Það gæti hins vegar farið svo að
hann neyddist til að byggja jörðina ef menn héldu áfram að amast við skepnum hans
og annarra sem reki þangað með leyfi hans. Múlaprestur telur nauðsynlegt að
sýsluyfirvöld í báðum Þingeyjarsýslum hlutist til um að rannsaka hvert haust í öllum
réttum umhverfis Reykjaheiði heimildir manna til að nota „afréttalandið“ sem safnað
er úr. Væri það gert sæist betur hverjir helst ofsetja „afréttarlönd“ sín og hverjir noti
þau oftast án leyfis en ef það væri ljóst væri hægt að gera viðeigandi úrbætur.
Séra Skúli segir að e.t.v. sé ráðlegast að fá menn til að meta hversu margt fé
Þeistareykjaland með Mælifellshögum geti borið. En Ólafur á Fjöllum yrði þá að gera
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slíkt hið sama varðandi sína „afrétt“ því að þá sæist enn betur hvort Fjallaland geti
borið fé Keldhverfinga og þeirra sem þangað reka af Tjörnesinu. Að endingu bendir
hann á ef þeim, sem áttu göngur á Þeistareykjum síðastliðið haust, hafi þótt ógurlegur
fjöldi fjár hafa komið þaðan þá geti tæpast staðist að féð hafi sótt sér vatn út í
Kelduhverfi enda sé ólíklegt að það gerist meðan tjörnin neðan við
Þeistareykjagrundir þorni ekki upp. 314
Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu frá því um 1840 er á nokkrum
stöðum getið um sel, fyrst og fremst í heimalöndum. Múlaprestur sagði 31. ágúst
1839:
31. (Selstöður.) Ekki vita menn til að Múli eigi nokkurs staðar selstöðu, nema
ef vera ætti í Mælifellshögum á Reykjaheiði, og er þangað ½ þingmannaleið,
sem í meir en 100 ár ekki hefur verið notuð sökum vegalengdar. 315

Loks segir í jarðamatinu 1849-1850 að Mælifellshagar séu selland Múlastaðar,
en þeir eru taldir með eyðijörðinni Þeistareykjum:
N° 68 Thestareykir, með Mælifellshögum sem selland staðarins Múla, 316

Skúli Tómasson prestur í Múla lögfesti þann 13. maí 1854 samkvæmt:
… máldaga Múlakirkju á kálfskinni med vaxinnsiglum af 1563 og lögfestum
af datis 1712, 1725, 1749, 1753, 1744, 1767, 1806, 1809 og 1819, öllum
upplesnum fyrir manntalsþingsrjetti og óátöldum - bæði á Húsavík og
Helgastöðum, - Múlakirkju eign, eyðijörðina Þeistareyki, liggjandi í
Grenjaðarstaða kirkju sókn, og Helgastaða þingsókn; Lögfesti jeg nefndrar
jarðar tún og engjar, holt og haga og allar landsnytjar, sem greindri jörðu fylgt
hafa, og fylgja eiga með rjettu, að fornu og nýju, að öllu tilskildu; en engu fra.
Hvar með og meintir eru allir Mælifellshagar, að tilteknum þessum
landamerkjum.

Síðan kemur landamerkjalýsing sem er eins og sú úr lögfestunni frá 9. maí
1744 nema hvað:
… Að sunnan svo langt fram í Gæsadalsmó … Rauðhóll og rjettsýnis úr
honum vestur til sæluhússtóttar og austur …. 317

Í kjölfarið kemur svo hefðbundið orðalag í lögfestum um bann gegn notkun á
umræddu landi. Lögfestan var lesin á manntalsþingi að Húsavík 15. maí 1854 og á
Skútustöðum 18. sama mánaðar og loks að Helgastöðum tveimur dögum síðar.
Enginn hreyfði mótmælum en Halldór Jónsson ábúandi Reykja í Reykjahverfi bað um
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að sér geymdist réttur sinn ef í ljós kæmi að Reykjum tilheyrði nokkur tiltala til
Mælifellshaga eins og hann hafði heyrt munnmæli um.
Lögfesta séra Skúla Tómassonar í Múla fyrir Þeistareykjalandi og
Mælifellshögum var lesin upp á manntalsþingi á Húsavík 15. maí 1854. Sama lögfesta
var lesin upp á manntalsþingi á Skútustöðum 18. maí 1854 og á manntalsþingi á
Helgastöðum 20. maí 1854 og fram tekið að enginn hafði hreyft mótmælum. 318
Á manntalsþingi á Helgastöðum 2. júní 1870 var Þeistareykjaland lögfest.
Innihalds lögfestunnar er ekki getið. 319 Bændurnir Eyjólfur Brandsson á Reykjum og
Sigurgeir Þorgrímsson í Brekknakoti mótmæltu harðlega banni við notkun á
Þeistareykjalandi og Mælifellshögum sem lesið var upp á manntalsþingi á Húsavík 4.
júní 1870. 320
Dómsmálaráðuneytið danska skrifaði amtmanni, í Norður- og Austuramti, 6.
júlí 1872 og greindi honum frá samningi sem gerður hafði verið við Alfred G. Lock
um leigu á brennisteinsnámum í Þingeyjarsýslu. Í samningnum, frá 13. apríl 1872,
kemur fram að umræddar brennisteinsnámur samanstandi af Reykjahlíðar-, Kröflu- og
Fremrinámum. Ennfremur segir að námurnar á kirkjujörðinni Þeistareykjum séu
undanskildar umræddum samningi. 321
Fyrir fógetarétti að Húsavík 18. janúar 1877 kröfðust þeir séra Benedikt
Kristjánsson í Múla og Þ. Guðjohnsen verslunarfulltrúi á Húsavík þess að eignir
brennisteinsfélagsins „The North of Iceland Sulphur Company (Limited)“ í Englandi
verði kyrrsettar vegna vanskila. Getið er samnings A.G. Locks við dómsmálastjórnina
frá 13. apríl 1872 til brennisteinsnáms í námum þeim í Þingeyjarsýslu, þ.e.
Reykjahlíðar- og Fremrinámum, sem séu í eigu hins opinbera. 322
Leigusamningur séra B. Kristjánssonar í Múla og Chr. G.W Lock var lesinn
upp á manntalsþingi á Helgastöðum 12. júní 1877. Með honum seldi Múlaprestur
herra Lock brennisteinsnámur Þeistareykja á leigu til 10 ára fyrir 10 pund á ári. 323
Lögregluréttur var settur á Þeistareykjum 8. ágúst 1877 vegna þess að búið var
að brjóta upp hús á Þeistareykjum sem tilheyrðu hinu enska brennisteinsfélagi hvers
eignir höfðu verið kyrrsettar með fógetagjörð 18. janúar sama ár. Fram kemur í
rannsókninni að fyrrnefnt félag hafi síðastliðið vor látið byggja þau hús er nú standi á
jörðinni en fyrir hafi verið þar hús sem gangnamenn og aðrir sem leið áttu þar um
gátu leitað sér skjóls. Umrætt hús hafi verið notað í þarfir félagsins en í staðinn hafi
verið lánað annað hús sem nota átti í sama tilgangi meðan félagið ræki námurnar en
skilaði svo aftur jafngóðu húsi er rekstrinum var hætt. 324
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Nokkur bréfaskipti urðu vegna Þeistareykjalands og umsjónar þess árin 19111912. 325 Í uppkasti að bréfi Stjórnarráðs Íslands til sýslumanns Þingeyjarsýslu 25.
september 1911 segir:
1,. Þeystareykjaland og námurnar á að hverfa undir umsjón hlutaðeigandi
hreppstjóra og greiðir hann af eptirgjaldi afrjettarlandsins Geitafellsómaga
meðlagið. Þar sem stjr. er yður samdóma um að eðlilegast væri að
hreppsfjelög þau, er land þetta hafa á leigu, eignuðust landið, þá mun stjr.
samþykkja sölu þess, ef þess verður óskað og verðið þykir viðunanlegt.

Ágreiningur varð nokkur milli Reykdæla- og Aðaldælahreppa, og sendi
hreppstjóri Reykdælahrepps fyrirspurn um málið til Stjórnarráðs Íslands 3. maí 1912,
þar sem m.a. var rakin saga leigumála á síðari hluta 19. aldar. Bréfið var sent
sýslumanni til umsagnar og sagði hann í svari 18. október 1912 m.a.:
er það að kalla má óhjákvæmileg nauðsyn fyrir íbúa Reykdæla og
Aðaldælahreppa, að hafa upprekstur í Þeistareykjaland, og því eðlilegt, að
hreppsnefndirnar hafi umráð yfir landinu. Hefi ég því lagt það til við
hreppsnefndirnar, að þær, fyrir hreppanna hönd sæktu um kaup á landinu, ...
Viðvíkjandi umráðum landsins, meðan það er landsjóðseign, er það að segja,
að ég álít sjálfsagt að hreppstjórarnir í Reykdæla og Aðaldælahreppum hafi
umráðin í sameiningu, og geri í sameiningu samninga við sveitarstjórnirnar,
en innheimti afgjaldið hver hjá sinni hreppsnefnd. Þetta kemur best heim við
það, að landinu ekki var skift, þegar gamla Helgastaðahrepp var skift, og að
fjallskilamálin eru sameiginleg með hreppunum.

Í virðingargerð frá 14. maí 1913 vegna fyrirhugaðrar sölu Klambrasels er
Þeistareykja getið en þar kemur m.a. eftirfarandi fram:
En þó er það lakast, að þar sem jörðin er sett í jaðri afréttar, sem fylt er nú
árlega af fé langtum meir, en áður gjörðist hér, þá er svo mikill ágangur
afréttarfjár á slæjur þessar, að ábúandi telur sér ekki lengur viðvært, nema
girða þá hlið landsins er að afrétt veit, en það er næst [næst, ofan línu] lengsta
hliðin, 1100 faðmar. Hefir hann þegar flutt heim efni í þá girðing. Og knýr
það hann mjög til að leita kaups á jörðinni, er hann hlýtur að leggja í svo
mikinn kostnað til að halda henni við, sem byggilegri. 326

Í virðingargerð frá 22. nóvember 1913 vegna fyrirhugaðar sölu Geitafells er að
finna talsverðar upplýsingar um afréttarnot af Þeistareykjum og ágang afréttarfjár á
Geitafellsland. Sjá Geitafell.
Í virðingargerð frá 7. nóvember 1914 vegna fyrirhugaðrar sölu Langavatns
koma m.a. fram eftirfarandi upplýsingar um Þeistareykjaland:
Sökum þess að jörðin liggur að afrétt, var ágangur afréttarfjár, á engi og
heimahaga, mjög skaðlegur, þar til fyrir tveimur árum að ábúandinn sá sér
325
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eigi annað fært, en byggja girðing, um 2000 faðma langa, til varnar þessum
ágangi, sem óðum óx í síðari tíð, fyrir mjög mikla fjárfjölgun á aðliggjandi
afrétt, svo að til eyðileggingar horfði með slæur jarðarinnar. En svo hagar hér
til að girðinguna varð að leggja eftir brekkubrúnum heiðarinnar, til að forðast
venjuleg snjóþyngsli, fellur við það meginhluti heiðarlandsins utan girðingar
og takmarkast heimaland með þessu móti. 327

Þeistareykjaland, með öllum gögnum og gæðum, að undanskildum
námaréttindum, var selt Aðaldæla- og Reykdælahreppum 14. september 1915.328 Í
matsgerð frá 30. júní 1914 segir m.a.:
Land það alt, sem kallað er Þeistareykja afréttur er nálægt 2 fer Mílur að
stærð, og liggur á Reykjaheiði upp af Öxarfjarðarflóa, milli Jökulsár á
Fjöllum og bygðanna upp af Skjálfandaflóa. Liggja að því að norðan
heimalönd Keldhverfinga, að sunnan heimalönd Mývetninga, að austan
Svínadalsland með fram Jökulsá á Fjöllum, en að vestan heimalönd Reykdæla
og Aðaldælahreppa.
Landið er háslétta, með fjallgörðum og stökum Móbergsfellum, ... skiftist á
brunahraun, eyðisandar, lyngmóar, grasbalar og vallendisgrundir meðfram
fjallgörðunum,
einkum
við
Þeistareykjafjöllin
um
hverfis
brennusteinsnámurnar, sem liggja í austanverðu daldragi eða breiðum slakka,
er gengur eftir endilöngu landinu vestanverðu, milli tveggja fjallgarða, að
austan Þeistareykja- Kvíhóla og Gæsafjöll, en að vestan Lambafjöll og
Hólasandur, er skilja heimalönd bygðarinnar og afréttinn. Í þessum slakka er
aðal kjarni landsins: Mælifellshagar og Þeistareykjagrundir; ...
Sem afréttur hefir landið alt þann mikla ókost, að það er með öllu vatnslaust,
... Vegna legu sinnar og vetrarríkis, verður þetta land nær því aldrei notað sem
vorafréttur svo sem Austurfjöll og Framdalir, og rýrir það mjög gildi þess í
samanburði við þau lönd, og marga aðra afrétti.
Þeistareykjaafrétt nota engir aðrir til upprekstrar en Reykdæla og
Aðaldælahreppar, og er að jafnaði rekið á hann nál. 6000 fjár árlega. Nægir
það þessum tveimur hreppum alls ekki, sem sést af því, að þeir verða árlega
að greiða Keldhverfingum og Mývetningum 50 krónur í afréttartolla, bæði
fyrir það fé, sem rekið er í afrétt þeirra, og fyrir átroðning af því fé, sem flýr
inná þeirra lönd úr Þeistareykjaafrétti bæði fyrir sumarhretum, og vegna þess
að afrétturinn er talin ofsetinn. Auk þess leggja Reykdæla og
Aðaldælahreppar hinum sveitunum árlegan fjallskilastyrk á þeirra afréttir, er
nemur nál. 60 dagsverkum og jafnmörgum hesta-dagsverkum.
[Síðan kemur samanburður á mati Þeistareykjalands 1860 og annarra landa]
Forn leigumáli Þeistareykjalands með Mælifellshögum, alla þá tíð, er það
heyrði undir Múlakirkju, var 4 sauðir veturgamlir, þá er það var leigt sem
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býli. Nú hafa Reykdæla og Aðaldælahreppar landið leigt fyrir 48 króna
afgjald, og þykir full hátt. Að vísu leigði Grenjaðarstaðaprestur landið hærra
um nokkur ár, en sá leigumáli var aðeins bráðabyrgða samningur um hans tíð,
til þess, að firrast vandræði og málaferli, enda áttu þá námurnar að fylgja
með. Er því eigi rétt að taka tillit til þess leigumála, því fremur, sem sami
prestur leifði hreppunum aftur leigulaus afréttarnot landsins um nokkur ár af
sömu ástæðum, þá er hann tók all-mikið fé af Englendingum fyrir rétt til þess,
að vinna námurnar.

Í virðingargerðinni bera virðingarmennirnir matið á landinu í jarðabókinni frá
1860 (hér er væntanlega átt við Nýja jarðabók 1861) saman við önnur „afréttar-“ og
öræfalönd í sýslunni. Þau lönd sem þeir telja upp eru eftirfarandi: Svínadalsland,
Svartárkotsland, Bleiksmýrardalur og Framfjöll. 329
Veðbréf til Kirkjujarðasjóðs og afsal til Reykdæla- og Aðaldælahreppa fyrir
Þeistareykjalandi, að undanskildum brennisteinsnámum með landsréttindum, var
gefið út árið 1915 og landamerki, gerð 1948 og 1951, færð í afsals- og veðmálabók
árið 1951. 330
Lagt hefur verið fram ódagsett og óþinglesið landamerkjabréf Þeistareykja,
gert eftir söluna 1915. Skjalið er undirritað af umboðsmönnum Reykdæla- og
Aðaldælahreppa, Hólmgeiri Þórsteinssyni í Vallakoti og Indriða Þórkelssyni á
Ytrafjalli, og umboðsmönnum jarðanna Grímsstaða og Reykjahlíðar í Mývatnssveit,
Garðs, Víkingavatns og Fjalla í Kelduhverfi, Skarða, Skóga, Þverár, Reykja og
Brekknakots í Reykjahverfi, Klambrasels, Langavatns og Geitafells í Aðaldælahreppi
og Kasthvamms og Hóla í Laxárdal. Hins vegar hafa umráðamenn Áss, Svínadals og
Kelduness í Kelduhverfi ekki skrifað undir, en ástæðu þess er ekki getið. Mörkum er
svo lýst:
Suðvestur horn landsins er á Hólasandi þar sem norðurrönd Eilífshnjúks sér
norður undan Gæsafjallahorni nyrðra.
Þaðan ræður merkjum að sunnan gegnt Grímsstaða og Reykjahlíðar löndum,
samkvæmt þinglesnum landamerkjaskrám þeirra jarða, bein stefna um
Gæsafjallahorn nyrðra á Eilífshnjúk, gegnt Hrútafjöllum.
Að austan gegnt Áss og Svínadals landi ráða merkjum Hrútafjöll, samkvæmt
fornum máldögum og lögfestum Áss, og frá Hrútafjöllum i Kerlingarhól.
Að norðan gegnt Áss, Kelduness, Garðs, Víkingavatns, Fjalla og Skarða
löndum eru, samkvæmt þinglesnum og staðfestum landamerkjaskrám allra
þessara jarða, landamerkin þannig: Úr Kerlingarhól um Sauðklett og
Eyólfshæð í syðri enda Lönguhlíðar; þaðan um Rauðhól eftir Bláskógavegi
um Sæluhús í Höfuðreiðarmúla.
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Að vestan gegnt Skarða, Skóga, Þverár, Reykja, Brekknakots, Klambrasels,
Langavatns, Geitafells, Kasthvamms, og Hólalöndum, eru samkvæmt
þinglesnum og staðfestum landamerkjaskrám allra þessara jarða, merkin
þannig: úr Höfuðreiðarmúla um há Lambafjöll í Gustahnjúk og þaðan um
Þverárgilsdrög, Kröflugil og eftir Sandi í suðvestur hornmark það, sem í
upphafi er nefnt.
Land alt innan þessara merkja er óskoruð eign Reykdæla og Aðaldælahreppa,
og eiga engir aðrir nei<ns> konar ítök í það eða réttindi til þess, önnur en
landsjóður námur. 331

Landamerkjabréf fyrir Þeistareykjaafrétt var útbúið þann 16. september 1948
og innfært í landamerkjabókina 31. júlí 1951 af sýslumanni. Þar kemur eftirfarandi
fram:
Að norðan eru merki frá suðurodda Sæluhússmúla, bein stefna í norðurenda
Rauðhóls, þaðan stefna í suðurenda Lönguhlíðar, (brún mót vestri) og þaðan
bein lína austur á Eyjólfshæð.
Að austan eru merki fyrst bein stefna af Eyjólfshæð suðr í norðurenda
Bunguveggjar, þar sem varða er. Þá ræðr merkjum gjáveggurinn, Bunguveggr, þar til hann þrýtur austur af Þeistareykjartungu sunnanvert.
Frá veggjarenda á þessum stað ræðr bein lína suðr að Hituhólum miðjum og
sama stefna suður yfir hólana. Frá sunnanverðum Hituhólum ræðr óslitinn
gjáveggur, Borgaveggur, allt suðr að beinni línu sem Þversker vegg þenna,
stefnu austan frá Eilífshnjúk og vestr að rótum Gæsafjalla að norðan. Er það
merkjahorn, sem hjer myndast á Borgarvegg stutt noðr af Éthól.
Að sunnan eru merki frá þessum stað á Borgarvegg, vestur eptir fyrrnefndri
línu, stefnu af Eilíf á norðurrætur Gæsafjalla og sömu stefnu frá þeim stað er
rætur fjallanna ganga lengst norðr og vestur mó og sand þar sem Eilífshnúk
ber við Gæsafjöll að norðan, allt vestr á merkihnúk á Klapparbrekku, en
þaðan bein stefna á Gustaskarð.
Að vestan ráða Lambafjöll merkjum úr Gustaskarði að sunnan norður á
Jónsnýpu á Höfuðreiðamúla, og af Jónsnýpu beint beint bein stefna í
suðurodda Sæluhússmúla, sem í upphafi var nefndur. 332

Sigfús Björnsson skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt af: Ólafi Jónssyni
vegna Fjalla; Erlingi Jóhannessyni fyrir hönd Kelduneshrepps vegna Ásheiðar; Áskeli
Sigurjónssyni vegna Reykdælahrepps; Snorra Gunnlaugssyni vegna Geitafells;
Sigurði Guðmundssyni vegna Aðaldælahrepps; Aðalgeiri Davíðssyni vegna
Langavatns; Kristjáni Jóhannessyni vegna Klambrasels; Sigtryggi Hallgrímssyni,
umboðsmanni Reykja; Sveini Björnssyni, umboðsmanni Víkingavatnstorfu; Guðm.
Björnssyni vegna Sulta; Jóhannesi Þórarinssyni, sem handsalaði vegna Garðs; Hrólfi
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Árnasyni fyrir Þverá; Gunnlaugi Sveinbjörnssyni fyrir Skóga I; Jóni Þórarinssyni fyrir
Skörð; Páli Sigurðssyni og Sigurði Pálssyni, en þeir skrifuðu undir fyrir Skóga II, og
Jóhannesi Sigfinnssyni, Helga Sigurjónssyni og Ragnari Sigfinnssyni en þeir þrír
skrifuðu undir vegna Grímsstaða. Bréfið var einnig samþykkt af eigendum
Austurgarðs og Laufáss, þeim Birni Haraldssyni og Þórarni Haraldssyni, og eigendum
Reykjahlíðar, þ.e. Pjetri Jónssyni, Illuga Jónssyni, Sigurði Einarssyni, Þorsteini
Jónssyni og Kristjönu Hallgrímsdóttur.
Bréfið var staðfest af oddvita Aðaldalshrepps, Sigurði Guðmundssyni, en hann
skrifaði undir 27. júní 1951 og oddvita Reykjadalshrepps, Áskeli Sigurjónssyni, en
hann skrifaði undir 27. júní 1950. Fyrir framan undirskriftir þeirra stendur að
landamerkjaskráin hafi verið gerð að beiðni þessara tveggja hreppa sem eigi
afréttarlandið. Þar stendur einnig að allir þeir sem eigi lönd eða hafi umráð fyrir landi
umhverfis Þeistareykjaafrétt hafi samþykkt landamerkjabréfið.
Tekið skal fram að Múlaklerkur skrifaði, vegna Þeistareykjalands, undir
landamerkjabréf Áss, Garðs, Víkingavatns, Fjalla, Skarða, Grímsstaða og
Reykjahlíðar og umboðsmaður Múla skrifaði undir landamerkjabréf Stóru- og
Litlureykja og Holtakots vegna Þeistareykja.
Mörkum Garðs (þ.e. Miklagarðs, Austurgarða, Þórólfsstaða og Bakkakots) að
sunnan (móti Þeistareykjalandi) er lýst svo í landamerkjaskrá frá 6. október 1883, sem
þinglesin var 26. maí 1887: 333
úr Sauðklett fremra vestur í Eyólfshæð, þaðan réttsýnis vestur í suðri enda
Lönguhlíðar.

B(enedikt) Kristjánsson umboðsmaður Þeistareykjalands skrifaði undir þetta
bréf.
Mörkum Víkingavatns að framan (sunnan), móti Þeistareykjum, er lýst svo í
lýsingu 16. maí 1885, sem þinglesin var 8. júní 1889: 334
Úr fremri Longuhlíðar enda réttlínis í Rauðhól.

Múlaprestur skrifar undir bréfið með þessum orðum:
Að því er snertir landamerkjalinuna frá fremri enda Lönguhlíðar til Rauðhóls
er eg sem umboðsmaður Þeistareykjalands samþykkur ofan ritaðri
landamerkjaskrá
Múla, 14. Sept. 1887, B. Kristjánsson prestr að Múla.

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712, að Þeistareykir,
20 hndr. að dýrleika, séu nú í eyði og næstliðið ár. Landskuldin 1 hndr. meðan byggt
var og svo að fornu. Útigangur góður meðan niðri nái, hestaganga í betra lagi.
Grasatekja sæmileg, brúkast af ýmsum í leyfisleysi, hvannatekja lítil. Húsavíkur-
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prestur noti jörðina nú til slægna, en leigugjald ekki ákveðið. Flestum þyki líklegt að
þessi jörð muni ekki aftur byggjast, helst þar sem hún liggi frammi á eyðifjalli. 335
Þá segir Jarðabók Árna og Páls í lýsingu Reykja í Reykjahverfi að munnmæli
séu, að jörðin eigi ítak, 5 hundraða land í Mælifellshögum milli tveggja jarða, sem
liggi í fjöllunum vestur af Reykjaheiði. Enginn vissi að jörðin hafi ítakið brúkað eða
þess notið. 336
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Þeistareyki:
Thestareykir, með Mælifellshögum sem selland staðarins Múla, eyðijörð,
áður talin 20 hndr.; er nú brúkuð fyrir afrjett handa sauðfje og hrossum;
graslendi er þar heimum sig á fyrrverandi túni og eingjum, víðlendi mikið af
móum og hrauni, en þegar á alt er litið, er landið yfirgrifsmikið, og víða gott
hagkvisti fyrir sauðfje; í landi jarðar þessarar eru brennusteins námur, er nú
sem stendur eru arðlausar. Land þetta álýtst að framfleyta um sumar tíma af
gjeldpeníngi 2000; og 6 hrossum; Okostir: miklar gjáhættur og vatnsleysi í
öllu landinu; mun því hæfilegur ávögstur jarðar þessarar 16 r. 337

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að Þeistareykjanámur, sem eru
brennisteinsnámur, séu í eigu kirkjujarðasjóðs. Námurnar liggja í landi Þeistareykja,
vestan undir Námufjalli. 338
Í landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða árið 1980 er tekið fram, að
landamerki við Þeistareyki séu ágreiningslaus. 339
Ólafur Jónsson rekur sögu býlis á Þeistareykjum í ritinu Ódáðahraun og
minnist jafnframt á Mælifell. Vitnar hann þar til Íslenzks fornbréfasafns og
Bréfabókar Guðbrands Þorlákssonar og telur hiklaust mega álykta, að búið hafi verið
á Þeistareykjum á síðari hluta 16. aldar, auk eldri byggðar. Einnig víkur hann að dómi
frá árinu 1645 um aðtekt á fé ekkjunnar á Þeistareykjum.340 Þá vitnar hann til ferðar
Ole Henchels um Þingeyjarsýslu árið 1775, sem prentuð er í Ferðabók Ólafs
Olaviusar. Í síðari útgáfu Ferðabókarinnar segir:
Fyrrum var búið á Þeistareykjum, og enn standa leifar af bænum, sem
bóndinn á Laxamýri, er heyjar þarna, notar fyrir heyhlöðu. 341

Telur Ólafur líklegt, að búið hafi verið á Þeistareykjum einhvern tíma milli
1712 og 1775, því að ósennilegt væri, að bæjarhús hefðu ekki verið fallin, ef býlið
hefði staðið í eyði frá 1710. Telur hann enga byggð hafa verið þar frá 1775 og til
1868, þegar byggð hófst þar að nýju og stóð til ársins 1873. 342 Einnig getur Ólafur
335
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nokkurra þjóðsagna tengdum Þeistareykjum. Hið eina í þeim, sem getur álitist
marktækt, er að nafngreindur maður hafi farið á Þeistareyki um vetur til þess að vitja
hrossa, sem Reykdælir, Reykhverfingar og Húsvíkingar hafi látið ganga þar fram eftir
vetrum. Þetta ætti að hafa gerst á 19. öld.343
Um Þeistareyki segir Jón Sigurðsson í Yztafelli:
Þeirra getur fyrst 1318. Þá getur þar einnig byggðar 1394, og er þó stopul
talin. Vitað er þar um byggð 1550, því þá á Hólastóll þar 4 kúgildi. Árið 1688
býr þar Bessi nokkur. Í auðn er þar bæði 1703 og 1712 og þó í byggð þess á
milli. Eftir það vita menn þar eigi til byggðar á 18. öld, og með vissu hafði
þar verið auðn um langan aldur, en Sigurður hinn sterki, faðir Karls á
Knútsstöðum, reisti þar bæ 1868. Þar bjó hann þrjú ár. ... Eftir hann bjó á
Þeistareykjum Gísli hinn stóri, sonur Skáld-Gísla í Skörðum, og bjó hann þar
einnig þrjú ár, og hefur eigi verið byggð þar síðan. 344

Jón segir einnig, að grasafólk hafi legið þar löngum við á vorum, en
rjúpnamenn á haustum.
Eftirfarandi er um Mælifell í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla:
Það var önnur eign Múla [önnur en Þeistareykir] þar austur á heiðinni.
Mælifell nefnist einstakt fell, nokkuð hátt, en lítið að ummáli, um 5 km
norðaustur frá Þeistareykjum. Milli Mælifells og Lambafjalla eru ærnir hagar,
sem nefnast Mælifellshagar. Hagarnir teygjast bæði norður og suður vestan
við fellið. Vestur frá fellinu eru vallgrónar tættur, sem nefnast nú Reykjasel.
... Varla verður Mælifell staðsett annarsstaðar en þar, sem nú er nefnt
Reykjasel. Þar eru enn nógir sauðhagar, þótt eyðisandar séu í kring og
hamraklungur Lambafjalla. Vel gætu engjar hafa blásið. Þarna er eitt af þeim
fáu öruggu vatnsbólum, er finnast þar eystra. ÁM telur munnmæli, að Reykir
í Reykjahverfi eigi selland í Mælifellshögum, og lifði sú sögn Reykjamanna
fram á þessa öld. Sennilega hefur hér verið fornbýlið Mælifell, sem farið
hefur í eyði snemma á öldum. En eftir siðbót hafa Reykjamenn fengið sér
selstöðu hjá Múlaklerkum. Mælifellshagar eru nú taldir til
Þeistareykjalands. 345

5.15 Ás og Ásheiði
Ás var jörð landnámsmannsins Önundar Blæingssonar að sögn Landnámu. Sama rit
segir Galta Gríssson, sonarson landnámsmannsins Ljóts óþvegins, hafa búið í Ási. 346
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar sem eru frá 1318 stendur að:
- Kyrkia j Ase ä þridiung j heimalande. 347
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Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
1394 348 og Ólafs Rögnvaldssonar sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu
áratugum (1461-1510). 349
Vitnisburður sex manna um reka- og landamerki milli Áss og Kelduness er frá
28. júní 1494. Þar kemur fram:
ad kiellduness skylldi eiga sionhending vr mel þeim er vt er fra
fliotzdalzgarde og helldur vestann. og vpp j Midhoolz hws. Og vt vr melnvm
Riettsyni j sio. Enn j millvm skoga landzmerkis og Ass kirkiv Reka. Riettsyni
vr sio nyagardur. er nv erv kalladar þufur. j Jòkulza. vid Jlijfsfialle.350

Kaupahlutinn í Ási, Tóveggur og Hagi á Árskógsströnd voru seldir fyrir
kaupahlutann í Grýtubakka, Hlíðskóga (Hléskóga) og Hringsdal, 14. júlí 1531. 351
Ólafur Hjaltason biskup fékk Vigfúsi Þorsteinssyni til eignar kirkjuhlutann í
Ási, 20 hundruð, 5. september 1553. 352
Samkvæmt máldagabók Guðbrands Þorlákssonar biskups sömdu þeir Vigfús
Þorsteinsson árið 1590, um að kirkjan héldi sínum hlut í Ási. Í máldaganum stendur
einnig:
... I fÿrstu var þad giorningur I mille B. Fusa og Biskups, ad kirkian I Ase skal
eiga oll þau ornamenta, bækur og skruda, sem hun aatti þa herra Olaafur tök
Reikning, þad var anno 1553 vtan þar vantar kaleik lÿtinn, Enn su kirkiu böt
sem giord hafdi verid I þann tÿma, og þad annad sem þa var Reiknad og vera
aatti allt fyrer 20 hndr., þad skylldi allt standa, og vera fyrer þann gamla
Reikning sem fallid hafdi Inn til þess ärs, 1553, Enn þad kaup sem herra
Olaafur hafdi sellt fusa bonda þridiung I heima landi, Sem kirkian I ase aatt
hefur ad alldodli og herra Olaafur hafdi Sellt fyrir 20 hndr., þad tók biskup
aptur og bonden Vigfus lagdi þad kaup og þad bref I biskups hönd, so kirkian
I Ase skal eiga þridiung I heima [Strikað yfir, husa] landj, so sem hun aatt
hefur, Enn fyrer þad sem fallid hefur I portio fraa Anno 1553 Inn til Annum
1590, sem er I 37 aar, þa gallt bondin Fuse 6 malnÿtu kugl. [6 maln. kugl,
endurtekið og yfirstrikað] og 4 gielldfiar hundrad Sem nu hiedan I fraa skal
vera eign Askirkiu, og standa fyrir presti og biskupe, eru nu auk þau
ornamenta sem fÿrr voru golldinn. ... 353

Séra Þorsteinn Illugason prófastur í Múla bréfaði vitnisburð um landamerki
Áss og Kelduness 4. ágúst 1620 að bón Guðbrands biskups Þorlákssonar. Hann skýrir
frá því að þá hann fékk umboð Hólastóls í norðurumboði hafi elstu menn, sem þá voru
í Kelduhverfi, lýst fyrir honum eftirfarandi landamerkjum milli Áss og Kelduness:
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… fyrst vr þeÿrrj þufu Sem Hvalbein stendur J vid sioinn og Reka mark er A
millumm Ass og Kiellduness þadann Riett Sÿnis J Fliots dalz gard, og aftvr
Sion Hending J Reÿk J Holz Husvmm. 354

Þorlákur biskup Skúlason kallaði saman sex menn þann 4. september 1631 að
Garði í Kelduhverfi til að bera hið sannasta sem þeir höfðu heyrt af elstu mönnum um
landamerki milli Áss og Kelduness. Með opnu bréfi sínu vottuðu þeir að landamerki
milli téðra jarða hefðu:
… verid Halldinn fÿrst ur þeirrj þufu Sem Hvalbein stendvr J vid Sioinn, &
reka mark er A millvmm Ass og Kielldvness, þadann Riettsÿnis J fliotsdalz
gard, og afftur Sion Hending J Reyk J Holz Husumm … 355

Jafnframt sögðust þeir hafa heyrt það bréf sem Björn Jónsson las upp á
Keldunesþingi um árið í umboði Jóns Sigurðssonar og lögfesti með því Ásland en það
hafi verið samhljóða þeirra vitnisburði. Þeir segjast ennfremur hafa gefið út
samskonar vitnisburð um sama efni fyrir nokkrum árum að beiðni Guðbrands biskups
Þorlákssonar. Sumir þeirra, sem stóðu að þeim vitnisburði, séu nú látnir en á sínum
tíma höfðu þeir borið um það sem þeir vissu um landamerkin í 20 ár eða lengur.356
Í máldögum og eignaskrám Áskirkju kemur ekkert fram um landamerki.
Um Ás segir svo í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín:
Úthagarnir mikið víðlendir og góðir til fjallsins, en lakir heim um sig, og
verður því að brúka selför á Svínadal, sem er fjórðúngur þíngmannaleiðar
áleiðis. 357

Jarðabókin nefnir fimm eyðiból í landi Áss: Geithús, Hvammssel,
Rauðhólasel, Svínadalssel og Fornasel og um þau sagt:
Ekkert þessra eyðibóla hefur byggt verið í manna minni nema Svínadalssel,
það var seinast bygt fyrir vel 60 árum. …
Aftur má hjer byggja, ef fólk til fengist, samt er staðnum mein að því, þó það
sje í fjarska, því híngað er brúkuð selför jafnlega. 358

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723febrúar 1724 er minnst á eignir Áskirkju:
V° Ass Kýrkia i Kielldu Hverfe.
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Kýrkiann á þrydiung i Heimalande, Hitt allt tilheirer Syslumannenumm
Biarna Peturssýne Enn Jördenn öll er 60 hndr. ...
Kyrkiann á reka, skóg, afriett, grasa land, Hvannstód, lytenn fiallhrapa,
Selstödu, alfta veide (enn af) Sel veide (enn af) af öllu þessu hefur kyrkiann
eckert af
0
Hun á og itök [yfirstrikað: effter] og af deilldann lands part, Sem maldagar
Syna og nu eru vid kyrkiuna, enn þar af hefur hun eckert gagn ... 359

Við prófastsvísitasíu 1750 reyndust engin skjöl kirkjunnar í höndum ábúanda
Áss en vísað til eignarmanns. 360
Lögfesta fyrir Ási frá 16. apríl 1663 var lesin upp á manntalsþingi að
Keldunesi 14. júní 1843. Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 361
Í landaþrætumáli milli Þórunnarsels og Nýjabæjar að Keldunesi 28. júní 1834
voru lagðar fram nokkrar lögfestur Áss í Kelduhverfi:
Jón Kolbeinsson lögfesti eign Jóns Vigfússonar, jörðina Ás í Kelduhverfi. 362
Lögfestan var lesin upp að Áskirkju 15. apríl 1663. Sjálfur lögfesti Jón Vigfússon jörð
sína Ás í Öxarfirði. 363 Lögfestan var lesin upp 22. apríl 1680. Á manntalsþingi 13.
apríl 1703 í Keldunesi lögfesti Magnús Einarsson jörðina Keldunes. 364 Í þessum
lögfestum er ekkert getið um suðurmörk Áslands.
Benedikt Þorsteinsson, varalögmaður og sýslumaður lögfesti jörðina Ás m.a. á
manntalsþingi í Keldunesi 6. maí 1719. Inntaks er ekki getið. 365
Jón Jónsson lögfesti eignarjörð sína Ás og hjáleigur hennar; Bakka,
Þórunnarsel og Byrgissel, sem tilheyrðu syni hans og alnafna, ásamt Byrgi sem
tilheyrði honum. Að upptöldum hefðbundnum formála lögfestir hann jörðina með
eftirfarandi hætti:
En landamerkin, sem Ás kyrkju máldagar og önnur forn og ný skjöl útvísa,
eru þessi eptirfylgjandi: Ad utan og vestan í Hvalbein hid forna, er stendur
vid sjó, þadan til sudurs í þúfuna vid Bröndukíl og Brandkollutjörn þadan skal
stefna vestan vid Fljótsdalsgard (sem nú er þufnarönd) á reik í Hólshúsum allt
sudur vestanverdt vid Randasel, þadan rétta stefnu í Meidavallahamar úr
honum rétt til vesturs í þann austari Sandklett þadan í Hrútafjöll og austur í
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366
eilífshnjúk og svo beint austur í Jökulsá. og rædur hún svo landi ad austan til
sjáfar úr. Med sama skilordi lögfesti eg egnir kyrkjunnar og Itök ad Asi … 366

Lögfestan, sem gilda skyldi í ár, var lesin fyrir manntalsþingsrétti að Ási 25.
júní 1789 og bannaði Jón öllum að nýta sér ofangreint land án leyfis síns eða sonar
síns. Lögfestan var lesin aftur upp fyrir manntalsþingsrétti 20. júní 1792 og átaldi
hana enginn þá. Aftur var hún lesin upp fyrir manntalsþingsrétti 12. júlí 1799 en þá
mótmælti henni séra Vigfús Björnsson, eigandi Kelduness, að því leyti sem hann taldi
hana ganga of mikið upp á Keldunesland án þess að hann gæti skilgreint það nánar. 367
Á manntalsþingi í Keldunesi 20. júní 1792 var lesin upp lögfesta fyrir Ási.
Inntak lögfestu kemur ekki fram. 368
Þann 12. júlí 1799 á manntalsþingi að Keldunesi voru lesnar upp lögfestur
fyrir Ási og Keldunesi og mótmælt af umráðendum beggja jarðanna.369
Þorbergur Jónsson hreppstjóri lagði fram, á manntalsþingi í Keldunesi 10. júlí
1804, skriflega beiðni til sýslumanns um að taka vitnisburð þingsóknarmanna um
nokkur atriði varðandi ásigkomulag jarðarinnar Áss. Umrætt skjal hefur ekki
varðveist en af vitnisburðum þingsóknarmanna má að hluta til sjá um hvað var spurt:
Hér uppá svara þýngmenn til 1ta Pósts: Nei, þeir vite ecki ad Asi tilheýre
neirn Úteingja Heýskapur, nema sokalladur Vögumýrar, lángt frá liggjande,
blautar og nú graslausar ordnar. ... Til 3ia Svara Já. Til 4da svara eirnenn Já,
ad allar þær hjáleigur, sem Jördinni Ási tilheyrdu sjeu nú seldar og burtu
feingnar, og ordnar [upphaflega skrifað: ordenn, en leiðrétt ofan línu] annarra
Egindómur. 370

Að beiðni J. Salomonssonar eiganda Áss var lesin upp lögfesta fyrir nefndri
jörðu og kirkjuítökum þar á manntalsþingi í Keldunesi 4. júlí 1810. 371
Á manntalsþingi í Keldunesi 23. júní 1828 var lesin upp lögfesta Hallgríms
eiganda Áss fyrir jörð hans og þar fyrrverandi kirkjuítökum. Inntak lögfestu er ekki
getið. 372
Deilur voru um Fagranes í Mývatnssveit á árunum 1832 - 1833. Einar Jónsson
frá Reykjahlíð bar fyrir rétti 14. júní 1833 að Bjarni fyrrum bóndi á Grímsstöðum
hefði aldrei þurft að kaupa hestagöngu á svokölluðum Austurfjöllum af föður sínum (í
Reykjahlíð) því að hann hefði leigt hana af Jóni Jónssyni í Ási. 373 Nánar er fjallað um
þetta deilumál í kaflanum um Reykjahlíð í máli nr. 1/2007.374
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Landamerkjabréf Áss og Svínadals í Kelduhverfi var útbúið 1. maí 1889. Því
var þinglýst 24. júní 1890:
Eftir löggildandi landamerkjabrefi fyrir jörðunni Ási í Kelduhverfi og
afbýlisjörð hennar Svínadal og eftir því sem kunnugir menn helzt til vita, eru
þessi landamerki áðurnefndrar jarðar:
Ás á land allt að utan og austan frá syðri enda á Svartbaksskeri við Jökulsá og
með henni fram í Dettifoss, og þaðan beint vestur í Eilífshnjúk, og þaðan
beint vestur á Gangnamannaskarð (hið syðra) í Hrútafjöllum, og þaðan þvert í
vestur þangað til bein stefna fæst útí Búnguveggi (rétt horn) og úr
Bunguveggjum beina línu útí Eyólfshæð austur í Kerlingarhól, og svo austur í
Merkiþúfu og Arndísarhóla og alla leið á Meiðavallahamar við Byrgisbotn;
síðan ráða Byrgisbjörg landamerkjum á millum jarðanna Áss og Byrgis það
sem Björgin taka. En þaðan sem björgin enda, á Ás beina línu í Hólsnafir og
land allt þar fyrir utan að Keldunesslandi útyfir Stórá og út yfir svonefndann
Randarselskíl, í vörðu þá á kílbakkanum, sem er merkivarða millum
Kelduness og Þórunnarsels landa. Þaðan utanað kílnum beina línu til
suðausturs í syðri enda Svartbakaskers.
…
Ennfremur átta hesta göngu á Mývatnsfjöllum. 375

E. Gottskálksson skrifaði undir landamerkjabréfið en hann var umboðsmaður
eigenda Áss, þeirra Jóns Bjarnasonar í Laxárdal og Helgu Jónsdóttur að Syðralóni.
Landamerkjabréfið var samþykkt af: B. Kristjánssyni, en hann var umboðsmaður
Þeistareykja; Á. Bjarnasyni, umboðsmanni Vilborgar Þórarinsdóttur í Kílakoti
eiganda 3/8 hluta úr Þórunnarseli; Þórði Flóventssyni, en hann samþykkti fyrir sig og
stjúpdóttur sína Sigríði Bjarnadóttur en bæði áttu þau 3/8 hluta úr Þórunnarseli; S.
Gunnlaugssyni, eiganda fjórðungs úr Þórunnarseli; Sigurgeiri Péturssyni, ábúanda og
eiganda Reykjahlíðar; Indriða Ísakssyni, en hann samþykkti sem eigandi Kelduness
og sem umboðsmaður Sigurbjörns Friðrikssonar á Sjóarlandi Hólseiganda, og S.
Gunnlaugssyni, eiganda Meiðavalla sem samþykkti fyrir sig og móður sína (sami
maður og eigandi fjórðungs Þórunnarsels).
Landamerkjasamningur milli jarðanna Áss og Svínadals var útbúinn þann 27.
ágúst 1887. Hann var þinglesinn 28. júní 1911:
Við undirskrifaðir umboðsmenn eigenda jarðanna Áss og Svínadals í
Kelduhverfi höfum komið okkur saman um það, að hin réttu landamerki milli
nefndra jarða skuli vera þessi:
1. Frá Dettifossi að framan og austan, beina stefnu til vesturs í Eilífshnúk.
2. Frá Eilífshnúk til norðurs í Lönguhlíð og ræður hlíðin merkjum út á móts
við syðsta og vestasta hornið á Langavatnshöfða.
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3. Úr „Langavatnshöfða“ í fult austur til „Jökulsár“ sem ræður merkjum fram
að Dettifossi.
(Í sambandi við þessi landamerki höfum við og gert þann óafturkallanlega
samning að Ás hafi það ítak í Svínadalslandi frítt engi til árlegra slægna er
svarar 20 hestum vel ílögðum af þurrabandi þar í enginu er ábúendum kemur
haganlegast í hvert skifti. Auk þess skulu ábúendur Áss mega hafa fría og
óátalda göngu fyrir hross þeirra í Svínadalslandi haust og vor þegar þeir vilja
og þörf krefur). 376

E. Gottskálksson, umboðsmaður Jóns Björnssonar í Laxárdal, og Fr.
Guðmundsson, umboðsmaður Helgu Jónsdóttur að Syðralóni, skrifuðu undir bréfið.
Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítakinu hafi ekki verið
lýst samkvæmt áskorun 20. 5. ´53 og sé því niður fallið. J. Skaptason skrifar undir
þetta.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Ás sjálfseignarkirkjujörð sem er að hálfu leyti
í eigu ábúenda. Ásamt hjáleigum er jörðin sögð 30 hundruð. Hún hefur kjarrskóg sem
nýtist bæði eigendum jarðarinnar og öðrum nokkuð sem skilar jörðinni um einum
ríkisdal í tekjur árlega. Góður útigangur er á jörðinni. 377
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Ás. Þar kemur fram:
Ás með hjáleigunni Svínadal, bóndaeign hingaðtil talin 20 hndr. ... landrými
mikið og landkostir góðir, vetrarbeit eins; kolaskógur mikill og afréttarland að
því skapi, líka nokkur grasatekja. ... Ókostir: ... skógurinn að gánga til þurðar
og ullartjón mikið af honum; afréttarlandið verður ábúanda að litlum notum
nema til egin brúkunar, ... – Hjáleigunnar tún er lítið, ... landrými og haglendi
fyrir allar skepnur afbragðs gott; eingi víðlendt en fremur graslítið; nægur
skógur til heimilis brúkunar; afrétt um fram heimilis þarfir. Ókostir:
gripahættur talsverðar haust og vor; ... Hjáleigan er liggur mjög til fjalla, er
sérilagi undirorpum megnum áfellum að sumarlagi í bágum árum. - ... 378

Samkvæmt jarðamatinu 1916-1918 er Ás vestanvert við Jökulsá, skammt frá
Jökulsárbrú. Hin þinglesna landamerkjalýsing er þar tekin upp, þar á meðal
hrossagangan á Mývatnsfjöllum. Ekki er um orðrétta samsvörun að ræða, t.d. er talað
um Bringuveggi í staðinn fyrir Bunguveggi o.fl. en merkjalýsingin er í raun hin sama
og er því ekki tekin upp.
Í matinu kemur einnig fram að jörðin eigi mikið og gott heiðarland, er það
móaland. Í heimalandi er mikill skógur. Landið er óskipt milli Áss og Svínadals sem
er talinn 1/3 hluti úr Ási. Jörðin á tiltölu til fossa í Jökulsá, sem ekki er tekið tillit til
við matið. Fyrir upprekstur fást árl. kr. 10.00. Einnig er í matinu minnst á að land og
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engi hafi mjög eyðilagst af sandfoki í svonefndum Ásteigjum. Eigandi jarðarinnar er
fyrrv. sýslumaður Einar Benediktsson í Reykjavík. 379
Ýmsar breytingar urðu á eignarhaldi Áss á 20. öld. Jörðin komst í eigu Einars
Benediktssonar skálds árið 1907. Landspilda við Jökulsá og vatnsafl var selt hf.
Gigant 14. desember 1908 og jörðin seld Kelduneshreppi af umboðsmanni Einars
Benediktssonar 12. júní 1924. 380
Árið 1938 var heimaland Áss suður að Rauðhólum selt ábúendum, en allt land
þar sunnan við og vestan línu úr Ásbyrgisbotni í Rauðhóla tekið frá jörðinni og var í
lok 6. tugar 20. aldar „afréttur“ sem Kelduneshreppur var eigandi að. 381
Mörkum heimalands Áss, sem selt var árið 1938, móti heiðinni er þannig lýst í
afsalsbréfi:
Úr syðri enda Svartbakaskers í Jökulsá, með henni suður á
Dagmálahlíðarhorn, þaðan beint í hæsta Rauðhól, þaðan beina stefnu í
Botnslæk í Ásbyrgi, þaðan með björgum Ásbyrgis að austan sem björgin taka,
þá nyrst úr björgunum beina línu í Hólsnafir, ...

Í bréfinu er tekið fram, að afréttarlandið sé undanskilið sölu. 382
Hreppsnefnd Kelduneshrepps afsalaði Náttúruverndarráði spildu úr
„afréttarlandi hreppsins“, sem áður tilheyrði Ási, 17. mars 1973, til þess að verða hluti
af þjóðgarði. Mörkum landsins að sunnan og vestan er lýst svo:
Að sunnan. Landamerki eins og þau eru tilgreind í landamerkjabréfi frá 27.
ágúst 1887, þinglýst 28. júní 1911.
Að vestan. Bein lína úr norðvesturhorni Svínadalslands, sbr. ofanritað, í
Botnslæk í Ásbyrgi. 383

Kelduneshreppur og Landgræðsla ríkisins gerðu með sér samning 18. október
1991 um að hreppurinn léti endurgjaldslaust land úr syðsta hluta Ásheiðar
(afréttarlandi Kelduneshrepps) til landgræðslu. Mörkum er lýst þannig:
Land þetta afmarkast af landi Svínadals að austan (þjóðgarðurinn í
Jökulsárgljúfrum), hreppamörkum Kelduneshrepps að sunnan, (sýslumörk
Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu), nýlegu hrauni vestan Hrútafjalla að vestan
og væntanlegri girðingu að norðan. Um nánari stærð og afmörkun landsins
vísast til uppdráttar sem fylgja skal samningi þessum og vera hluti af
honum. 384

Síðar segir, að landið verði afhent eiganda, þegar landið yrði svo vel gróið, að
eigi væri nauðsyn á frekari aðgerðum af hendi Landgræðslunnar.
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5.16 Afréttir og afréttarnot
5.16.1 Almennt
Ekki verður séð af eldri heimildum, að í fyrrverandi Keldunes-, Húsavíkur (síðar
Tjörnes-, Húsavíkur- og Reykjahreppum) og Helgastaðahreppum (síðar Reykdæla- og
Aðaldælahreppum) hafi verið nokkrir „afréttir“ eða „almenningar“. Nokkrir
kirkjustaðir áttu „afrétti“ eða afréttarítök, en utan þessa svæðis, svo sem
Grenjaðarstaður og Helgastaðir í Náttfaravíkum og Einarsstaðir á Framdölum. 385
Bent skal á, að 23. apríl 1639 báðu prestarnir í Múla og á Grenjaðarstað, Jón
Gissurarson, prófastur, og Guðmundur Bjarnason, dóms á Helgastaðaþingi, hvort þeir
mættu ekki halda eftir lögum þeim rekum, „afréttum“ og ítökum, sem máldagar
kirkna þeirra „útvísa, að þær eigi“ og forverar þeirra hefðu haft og haldið.
Sýslumönnunum virtist, að biskupinn yrði að vera þar við með próföstum, en vissu
ekki réttara en þeir héldu því öllu, sem kirkjum þeirra heyrði til eftir máldögunum og
þeir mættu brúka og hagnýta sér allt:
huortt þad erv afriettir eda annad 386

Þegar Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var gerð í Þingeyjarsýslu
árið 1712, nýttu ýmsar jarðir í Aðaldal sér upprekstur í Hvammsheiði, sem er langt
utan marka ágreiningssvæðis í máli þessu. Er eftirtektarvert, sem þar segir um jörðina
Núpa:
Átroðníngi mætir þessi jörð af lömbum og geldfje, sem ýmsir menn reka á
Hvammsheiði, nokkrir í leyfi þeirra sem ítök eiga í heiðinni eður sjálfra
bæjamannanna sem löndin leigja, og eru með rjettu búfjárhagar, og nokkrir í
óleyfi, en ekki vita menn að þetta sje lögafrjettur. 387

Annars er lítið vikið, að „afréttum“ í löndum jarða, nema í Ási í Kelduhverfi:
Upprekstur hefur þessi sveit brúkað stundum í Ásland inn til næstu 10 ára, og
var venjuleg undirgift fjárins 5 álna virði af hvörjum manni og sumum minna
sem fátt áttu. Ekki er þetta lögafrjett, heldur var þessi upprekstur með leyfi
ábúandans. 388

Þá er rétt að benda á eftirfarandi umsögn um Reyki í Reykjahverfi:
Munnmæli eru að jörðin eigi þessi ítök: ... v hndr. land í Mælifellshögum
milli tveggja garða, sem liggur í fjöllunum vestur af Reykjaheiði. Þriðja v
hndr. land í Hvammsheiði. Enginn veit (hér nálægur) að jörðin hafi þessi ítök
brúkað eða þeirra notið. 389
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Úttekt Múlastaðar árið 1724 segir eyðijörðina Þeistareyki vera leigða til
heyskapar og hestagöngu. 390
Jarðamat 1804 getur ekki um afrétti á þessu svæði nema sagt er um Fjöll í
Kelduhverfi:
78. Fiöll Holum forrige Bispestoels Jord 30 hndr. – med Öde Hialeien Fletir.
... For Afret betales til denne Jord aarl. 1 rd. 391

Fjársamgöngur virðast hafa verið miklar milli Kelduhverfis og Tjörness og
ágangur verið meiri á Keldhverfinga. Hins vegar voru Tjörnesingar óánægðir með að
þurfa að gera fjallskil í Kelduhverfi:
Aðspurður um samgöngubætur greindi hreppstjóri m.a. frá því, á
manntalsþingi á Keldunesi 7. júlí 1812, að fyrirhugað væri á þessu sumri að hlaða
sauðrétt niður við Fjalla „afrétt“. 392
Í skjalasafni Kelduneshrepps er að finna refasamning fyrir Norðursýslu frá 25.
ágúst 1835 í ellefu greinum. Engar landfræðilegar upplýsingar er þar að finna heldur
aðeins almennar reglur um grenjaleit í sýslunni. Í fyrstu grein samningsins segir m.a.
að allir sem eigi fleiri en fimm sauðkindur, lömbum eldri, í fardögum hvers árs séu
skyldugir til að framkvæma grenjaleit í landi sínu þann fyrsta bjarta, rúmhelga dag í
sjöttu viku sumars og aftur í níundu viku sumars. Með í för skulu vera a.m.k. tveir
nágrannar sem skuli sæta sektum neiti þeir að taka þátt í leitinni. Þessir þrír, eða menn
á þeirra vegum, skuli leita sameiginlega í löndum hvers annars og gera það eins vel og
hægt er eftir landslagi. Í víðlendari plássum skal viðkomandi hreppstjóri ákvarða
fjölda leitarmanna eftir hentugleikum og kringumstæðum. Hver bóndi var einnig
skyldugur í 11, viku sumars að vitja þeirra vanalegu grenja í landi hans sem ekki
höfðu verið unnin vorið áður.
Í sjöttu grein sama samnings segir:
Sá jardar ábúandi sem afréttartolla tekur edur taka ber, skal eiga valid, annad
hvört ad kosta einsamall grenja vinníng í afréttarlandinu, eda svara þridjúng
afrettartolla sem verjast til grenjavinnínga kostnadarins þad ár, sem greni er af
ödrum unnid í afréttinni, hér af fylgir, ad vilji afréttarumrádandi betala grenja
vinníng í afrétt og hún er fjærliggjandi edur ei áföst heima landi hans ad hann
skal þá kosta leitarmenn, og séu þeir ætíd skyldastir til leitar sem afrettarland
taka til leigu af honum, þó verdur í þessu tilliti ad fara eptir því, sem hingad
til hefur vidtekin sidvenja og brúkun verid í hvörju plátsi og Sveit fyrir sig.
Vilji leitarmenn ei móti sanngjörnum betalíng af honum fara í leitina á
aqvednum tíma skulu þeir sektast med þeim i fyrsta § tilskipudu
peníngaútlátum. Vilji Afréttarbóndi, sem afréttar tolla tekur ei halda leitina
siálfur, heldur af standa þridjúng tollanna til annara móti því ad þeir leiti ad
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grenjum í Afrétt skal hreppstjóri vera fyrir leitinni, hvörí sinu umdæmi eptir
10do § hérad nedann. 393

Samkvæmt boði setts sýslumanns skyldi afrit af samningnum liggja við
hreppstjórnarembættin og skyldi hver hreppstjóri taka afrit af honum og skyldi hann
sendast á milli hreppstjóra í Húsavíkur-, Kelduness- og Skinnastaðahreppum.
Íbúum Húsavíkurhrepps var uppáboðið á manntalsþingi á Húsavík 29. maí
1832:
sem afrétt brúka i sokölludum Fjalla Fjöllum, ad draga hvörgi géldfé sitt úr
Safninu annarstadar [annarstadar, ofan línu] i Lögrettinni sem er á Fjöllum i
Kelduhverfi, nema þeir bevísi ad nokkurntíma eda í Forntíd hafi Lögrétt verid
brúkud á Máná. 394

Þá kvörtuðu bændur á Fjöllum, þeir Jón Gottskálksson og Ólafur
Gottskálksson, bréflega á manntalsþingi 23. maí 1837 yfir óheimilli afréttarnotkun
Tjörnesinga. 395
Á manntalsþingi á Húsavík 21. maí 1838 var rætt um upptöku lögréttar fyrir
geldfé á haust í takmarkinu frá jörðunni Hringveri að Köldukvísl. Tjörnesingar vildu
losna undan því að viðhalda Fjallarétt í Kelduhverfi og var þeim tjáð að það yrði
ákveðið eftir þing í Keldunesi á yfirstandandi sumri. 396 Málið var tekið upp á
manntalsþingi í Keldunesi 11. júlí 1838 og þingmönnum tilkynnt að íbúar
Tjörneshrepps óskuðu að stofnsetja rétt fyrir haustfé sitt nálægt Köldukvísl fyrir
vestan heiðina og hætta að gera fjallskil í Kelduhverfi. Ekkert var ákveðið í málinu en
bændur kvörtuðu yfir ágangi í búfjárhögum sínum af geldfé úr Tjörneshreppi og töldu
víst að sá ágangur mundi ekkert minnka þó að fjárréttirnar yrðu aðskildar. 397
Ekki voru það fjallskilin ein, sem urðu að ágreiningi. Friðlýsingarbréf fyrir
Víkingavatns- og Fjallaheiðum, frá þeim Grími og Birni Þórarinssonum og Ólafi
Gottskálkssyni, var lesið á Keldunesþingi 16. júlí 1839 til þess að fyrirbyggja þar
óleyfilega grasatekju frá Tjörneshreppi.398
Á árunum 1840-1841 varð allmikill málarekstur gegn bóndanum í Hringveri á
Tjörnesi vegna geldfjársmölunar. Hafði hann látið smala búfjárhaga sína, en
umsjónarmaður fjallgangna lagt á það ríka áherslu, að enginn mætti taka úr sínar
kindur, heldur reka allt til rétta, nema afréttarkindur hefðu ílengst í kvíaám eigenda
sinna, og látið ganga þar um seðil eða eins og segir í réttarskjali:
„Streingilega fyrirbydst einum og sérhvörjum ad hlaupa á heidarland ádur enn
Gaungur ské til ad tína úr sínar kindur enn afréttarfé alt, svovel þad sem kynni
ad hafa tekid sér stödu saman vid kvifé á bæum ef ekki tilheyrir því sama,
393
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heimili – sem og alt þad fé er i gaungunum fyrirkémur skal vera komid til
Fjallaréttar kvöld þess umtalada mánudags.“ Eirnin stendur þari sú skipan ad
gánga land alt nidur til Sjóar og taka alt afréttarfé er þeir fyndu. 399

Dróttaði umsjónarmaðurinn að bóndanum, að hann hefði leynilega hlaupið á
heiðar eða „afrétt“ og rekið afréttarfé heim til sín. Málið snerist síðan að nokkru leyti í
annað mál, en ekki verður séð, að nokkur skýr mörk milli heiða/afrétta hafi verið
dregin önnur en þau, hvar búsmala (kvíaám og kúm) var haldið á sumrum. 400
Ólafur Gottskálksson á Fjöllum fór fyrir flokki tólf Keldhverfinga í bréfi til A.
Þórðarsonar hreppstjóra dagsettu 24. febrúar 1843. Þar kvarta þeir yfir þeim
eyðileggjandi ágangi sem þeir hafi þurft að þola undanfarin ár af geldpeningi
sveitanna innan Reykjaheiðar. Um þetta mál er fjallað í kafla 5.14 um Þeistareyki sem
þá voru leigðir sem „afréttur“ og viðbrögð Múlaprests sem taldi kvörtuninni beint
gegn sér. 401
Vorið 1846 var haldinn lögregluréttur vegna gangnaóreglu Mánárbænda.
Hafði Sigfús Sigurðsson, sem átti að stjórna göngum á Tjörnesi, kært bændurna. Bar
annar bóndinn:
ad hann ásamt Magnúsi Gudmundssyni a Ketilsstödum hefdi á næstlidnu
hausti verid af áklagaranum Sigfúsi á Túngugerdi settr fyrir Fjár Gaungur frá
Búrfellsá og nordur ad Eingidal allt til hærstu Grjóta og ofan ad sjá, ... og
vidkannast jafnframt ad þá hafi svo tiltalast milli sin og umgetins Magnúsar
ad 3 af þeim tilteknu mönnum skyldu gánga ad utan frá Engidal og ad
Mananni en hinir 5 eda 6 ad framan frá Burfellsá og utad Mana hvad og
skedi. 402

Varð síðar gerð sátt í málinu, en ekkert kemur þar fram um afréttir eða smölun
á Tjörnesi. 403
„Afréttarfriðlýsing“ Fjallabónda var lesin á manntalsþingi að Keldunesi 20.
júní 1848, en inntak lýsingarinnar kom ekki fram og verður því ekkert ályktað um
mörkin. 404
Hið íslenska bókmenntafélag leitaði m.a. eftir upplýsingum um afrétti í
spurningum sínum til presta vegna hinna fyrirhuguðu sýslu- og sóknalýsinga. Skúli
Tómasson, prestur í Múla, svaraði þannig fyrir Múlasókn 31. ágúst 1839:
32. (Afréttarlönd.) Afréttarland frá Múla og sumum fleiri bæjum er brúkað
norður á Þeistareykjum, sem liggur undir Múlakirkju, en réttir þaðan eru ekki
hér í sókn og ber því öðrum að svara þar til. 405

399

Skjal nr. 2 (261).
Skjöl nr. 2 (259) - nr. 2 (268).
401
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.147 a-c, A.6.148 a-b, A.6.149) og skjal nr. 2 (123).
402
Skjal nr. 2 (272).
403
Skjal nr. 2 (273).
404
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.126).
405
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 134.
400

373

374

Jón Jónsson á Grenjaðarstað sagði í lýsingu Grenjaðarstaðar 24. október 1843,
að afréttur í Náttfaravíkum hafi öðru hverju verið notaður af formönnum prests, þó
ætíð í mótþróa Staðarpresta,
er nú um mína tíð hefur rekið svo langt, að eg fyrir ofríki þeirra og burtrekstur
á skepnum mínum hef mátt flýja með þær úr afréttinum og kaupa töluvert
lakari afrétt á Reykjaheiði. 406

En um afrétti Grenjaðarstaðar- og Þverársóknar hafði Jón prestur þessi orð.
32. Afréttarlönd eru Þeistareykjaland á Reykjaheiði og Hvammsheiði.
Almenningar engir. Lögrétt er svokölluð Hraunsrétt í Hvömmum, nálægt
bænum Hrauni. 407

Þorgrímur Arnórsson prestur á Húsavík svaraði 21. janúar 1842:
32. Reykja- og Tunguheiði eru almennt brúkaðar sem afréttarlönd, sumir líka
farnir að reka lömb sín fram á Hvammsheiði. – Almenningar eru ei hér og eru
því lambatollar goldnir. – Geldfé af vesturhluta Reykjaheiðar og af
Hvammsheiði er sundurdregið í Hraunsrétt en af austurparti Reykjaheiðar og
af Tunguheiði er réttað í 22. viku sumars á Fjöllum í Kelduhverfi, hvar til að
heyrir mikill hluti heiðarinnar. 408

Svar séra Björns Halldórssonar í Garði í Kelduhverfi, 24. ágúst 1840, var á
þessa leið:
32. Afréttarlönd eru bæði fá og lítil í Kelduhverfi (engir almenningar). Liggja
þau helst undir tvær jarðir, nefnilega Fjöll, hvar fleiri sveitarbænda hafa
upprekstur fyrir geldfé, og Þórunnarsel, hvar lambagöngur tíðkast á sumardag
á svonefndum Flötum milli Jökulsár og Bakkahlaups. Að vísu er afréttarland
Svínadal tilheyrandi fram til heiðar vestan við Jökulsá, en í sunnanvindum
ráfar féð úr Svínadals átthögum fram um öll Mývatnsöræfi, sem taka þar við
austur af byggð þess, er hina þrýtur; hvörs vegna fjárleit á haustdag er hér
mjög torsókt og heimtur hinar verstu, einkum á lömbum; hvar af flýtur að svo
fáir sem engir tíðka til lengdar fjárupprekstur í það land. Aðalfjárrétt hér í
sveit er svonefnd Fjallarétt, skammt austur frá Fjallatúni. ... Sækja til hennar
bæði Tjörnesingar, sem eiga upprekstur á Tunguheiði vestan við Fjallafjöll,
og svo Kelduhverfingar. Hinir fyrrnefndu kaupa og afréttarland, eður not þess
fyrir sauðfénað sinn, að Fjallaeiganda. 409

Í jarðamati 1849-1850 segir um Kelduneshrepp410 :
Landrými og landkosti má telja helztu hlunnindi sveitarinnar, einnig er hún
vel sjálfbÿrg með afréttarland …
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Afréttarland var talið til kosta í Ási og hjáleigunni Svínadal, Víkingavatni og
Fjöllum með hjáleigunni Auðbjargarstöðum.
Nr. 1 Ás með hjáleigunni Svínadal, bóndaeign hingaðtil talin 20 hndr. ...
landrými mikið … kolaskógur mikill og afréttarland að því skapi, ... Ókostir:
...; afréttarlandið verður ábúanda að litlum notum nema til egin brúkunar, ... –
Hjáleigunnar tún er lítið, ... afrétt um fram heimilis þarfir.
Nr. 13 Víkíngavatn með hjáleigunum Olafsgerði, Kílakoti og Sultum,
bóndaeign nú 37 hndr. ... úthagi fÿrir allar skepnum eins gripi sem sauðfenað
ónógur, að undantekinni afrétt fÿrir fullorðið fé.
Nr. 15 Fjöll með hjáleigunni Auðbjargarstöðum og eyðikotinu Flötum
bóndaeign, nú 30 hndr. ... landrými mikið og landkostir í góðu meðallagi;
afrétt og heimaland til aflögu. ... Ókostir: geldfjár-ágángur mikill, ...

Þá var kvartað undan ágangi afréttarpenings í Austurgarði, Garði
(heiðarlandinu), Víkingavatni, Fjöllum og Bangastöðum.
Í Húsavíkurhreppi var í jarðamatinu 1849-1850 talið til ókosta:411
Sömuleiðis er það athugandi við hrepp þennan, að hann á ekki nema aðeins
litla tiltölu til afrjettarlands, og auk þess eru búfjárhagar víða bæði litlir og
uppblásnir í grjót, og hvergi skógarlendi neitt. -

Stóru-Reykjum var talið til ókosta:
og leikur efi á að jörð þessi eigi afrjettarland fyrir geldfje sitt á sumrum, ...

Við Þverá í Reykjahverfi var minnst á „afrétt“ í Hvammsheiði. Skógum var
talið til kosta:
... þessutan á jörð þessi afrjettartiltölu til svokallaðrar Reykjaheiðar. ...

Um Skörð segir:
Afrjettarland tilheyrir og jörðunni á Reykjaheiði sem kallast Grísatúngur, og
álízt það land að vera nægilegt fyrir geldpeníng þann allann sem á henni
verður framfluttur.

Í lýsingum jarðanna Syðri- og Ytri-Tungu, Hallbjarnarstaða og Sandhóla á
Tjörnesi er talað um heiðarlönd, sem þremur fyrsttöldu eru talin til kosta, og
Héðinshöfði á land til fjalls, en ekki er minnst á „afrétt“ í lýsingum jarða á Tjörnesi,
nema á Máná:
Að undanteknum talsverðum reka, - ... verður jörðunni ekki talið annað til
kosta en afrjettarhagnaður til egin nota. ...

Um Helgastaðahrepp er sagt:
Afrjettarland má telja nokkuð, er ymsum jörðum í sveitinni tilheyrir, þó ei sje
henni einhlýtt með öllu … 412
411
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Kasthvammur var sagður vel fær með „afrétt“ fyrir sig. og Þeistareykir með
Mælifellshögum, sellandi Múla, eyðijörð
er nú brúkuð fyrir afrjett handa sauðfje og hrossum; graslendi er þar heimum
sig á fyrrverandi túni og eingjum, víðlendi mikið af móum og hrauni, en
þegar á alt er litið, er landið yfirgrifsmikið, og víða gott hagkvisti fyrir
sauðfje; … Land þetta álýtst að framfleyta um sumar tíma af gjeldpeníngi
2000; og 6 hrossum.

Það má sjá af lögregluréttarþinghaldi 16. apríl 1849, að afréttarfé hefur verið
rekið í land Þeistareykja og einnig „svokallaðan Presthvammsdal.“ 413 Á
manntalsþingi að Keldunesi 2. júní 1862 var Þeistareykjalandi (Testareykjalandi)
friðlýst fyrir upprekstri geldfjár, trippa og nauta og hverjum öðrum óskunda. 414 Á
manntalsþingi á Húsavík 4. júní 1870 var lesið forboð um að brúka Þeistareykjaland
og Mælifellshaga m.m. „Var því kröptugasta máta mótmælt“ af bændum á Reykjum
og Brekknakoti. 415
Í bókinni Göngur og réttir er birt eftirfarandi skrá um gangnaskil búenda í
Helgastaðahreppi árið 1882:
Skrá 1882 yfir afréttir og heimalönd, sem hreinsuð eru til Hraunsréttar:
1. Afrétt sveitarinnar er Þeistareykjaland og hefir sveitin ekki aðra afrétt,
hvorki til notkunar né hreinsunar nema í samlögum við aðrar fjallskiladeildir.
Þeistareykjaafrétt er skipt í þessar leitir.
a) Gjástykkisleit. Hún er austast í Þeistareykjalandi, takmörkuð að austan af
Hrútafjöllum, að sunnan af Hágöngum og Mývetningaleitum, að vestan af
Þeistareykjaleit (Þórunnarfjöllum) og að norðan af Kelduhverfislöndum. Í
þessa leit þurfa sjö menn í fyrstu göngum og fjóra til sex í öðrum og þriðju.
b) Þeistareykjaleit. Hún takmarkast að austan af Gjástykkisleit, að sunnan af
Gæsafjöllum, að vestan af Hólasandi og Lambafjöllum og að norðan af
Kelduhverfisheiðum. Í þessa leit þurfa 20-22 í fyrstu göngum og 14-18 í
öðrum og þriðju.
…
2. Heimalönd þau sem hreinsuð eru til Hraunsréttar af almenningi gegn því,
að þau séu sveitinni frjáls sem lambaafrétt, eru öll heimalönd austan Laxár,
þau er sveitinni tilheyra, nefnilega Hamars-, Hóla-, Kasthvamms-, Geitafells-,
Langavatns-, Klambrasels- og Presthvamms-lönd, og að auki Grímsstaðaland
við Mývatn í sameiningu við Mývetninga. Lönd þessi skiptast í þessar leitir:
a) Frambrúnaleit, eða Hamars-, Hóla-, Kasthvamms-, Geitafells- og
Presthvamms-lönd. Sú leit hefst að ofan á takmörkum Hofstaða- og

413

Sbr. skjal nr. 2 (A.6.116).
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.97).
415
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.101).
414

376

377
Hamarslanda, takmarkast að austan af Hólasandi, að vestan af Laxá og norðan
af Þverárgili og Langavatni. Til hennar þurfa 7-9 menn í fyrstu göngum og 56 í öðrum. Þriðju hreinsun annast ábúendur jarðanna.
b) Útbrúnaleit, eða Geitafellsland austan árinnar, Langavatns- og
Klambraselslönd. Þessi leit hefir verið gerð í sameiningu við Tjörnesinga og
til hennar lagt sem svarar 4-5 mönnum. Byrjuð út við Bótargil og gengin
suður að Þverárgili og rekið þaðan niður á réttina.
c) Gæsafjallaleit eða Grímsstaðaland allt norður frá Sandvatni, ásamt
Gæsafjöllum. Þessi leit er gerð í sameiningu við Mývetninga, þó svo, að
fjallskilastjóri Helgastaðahrepps skipar fyrir um leitina og skulu til hennar
teknir þeir menn úr Mývatnssveit, sem löndin nota. Til þessarar leitar þurfa 912 menn í fyrstu göngum, en 7-9 í öðrum og þriðju. Heimilt er leitarmönnum
að draga sundur fé Mývetninga og Reykdæla í Gæsadal. 416

Fyrir lögreglurétti á Ljósavatni 17. maí 1900 var tekin fyrir kæra Sigtryggs
Kristjánssonar í Kasthvammi, fjallskilastjóra Reykdælahrepps, á hendur Kristjáni
Jónssyni í Barnafelli. Fjallskilastjóri kærði Kristján fyrir að hafa ekki innt af hendi
fjallskil þau á „afrétt“ Reykjadalshrepps sem hreppsnefndin þar gerði honum
síðastliðið haust.
Kristján sagðist hafa rekið geldfé sitt síðastliðið vor í Þingey í Skjálfandafljóti
sem hann hafði leigt afnot af. Honum datt því ekki til hugar að hann væri skyldugur til
að fara í göngur fyrir það fé á „afrétt“ því það var á umflotinni eyju eins og í
sjálfheldu eða girðingu. Um haustið fékk hann boð frá fjallskilastjóra Reykdælahrepps
um að hann skyldi ganga tvennar Þeistareykjagöngur. Þar sem hann taldi sig ekki
skyldugan til þess að fara í göngur á þetta „afréttarstykki“ greindi hann Sigtryggi
fjallskilastjóra í Reykjadalshrepp frá því á Hraunsrétt. 417
Málið var aftur tekið fyrir í lögreglurétti á Húsavík 20. júní 1900. 418 Dómur
var svo kveðinn upp í máli hins opinbera gegn Kristjáni Jónssyni í Barnafelli á
Húsavík 22. ágúst 1900. Fram kemur að haustið 1899 hafi hreppsnefnd
Reykdælahrepps skipað Kristjáni, sem var búsettur í Ljósavatnshreppi, hreppaskil á
„afrétt“ Reykjadalshrepps. Hreppsnefndin byggði skipun sína á skýrslu hreppsnefndar
Ljósavatnshrepps um að Kristján hefði rekið fé sitt í lönd Reykdælahrepps. Hann
hunsaði hins vegar þessa skipun og neitaði að greiða skaðabætur og því var hann
kærður fyrir gangnarof og krafist skaðabóta fyrir vanrækslu fjallskila. Þrátt fyrir að
Þingey sé á landsvæði Reykjadalshrepps taldi hann sig ekki fjallskilaskyldan fyrir það
fé sem hann lét reka þangað og áleit sig aðeins skyldugan til að hreinsa sjálfa Þingey.
Þessu var dómarinn ósammála og dæmdi Kristján til greiðslu skaðabóta fyrir
gangnarof. 419
416
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Við mat á Geitafelli til sölu, sem gert var snemma vetrar 1914, var það talið
jörðinni til ókosta, að hún lægi að Þeistareykjaafrétt og væri opnari fyrir ágangi þaðan
en nokkur önnur jörð í Aðaldælahreppi. Hefði núverandi ábúandi gert meira en 2.000
faðma langa girðingu um nærlægari hluta landsins, til varnar ágangi afréttarfjár. Síðan
segir:
Þrátt fyrir hina löngu girðingu sem áður er nefnd fellur mikill hluti af landi
jarðarinnar til afréttar og þar með hinar fjarlægari slæjur, án þess að unnt hafi
verið að fá neinar bætur fyrir það, sem stafar af því að hlutaðeigandi
hreppssjóður hefir Þeistareykja afrétt á leigu, og hreppsbúar þarafleiðandi
frían upprekstur þangað. 420

Við sölu á Klambraseli og Langavatni á árunum 1914 og 1915 var það talið
meðal ókosta jarðanna, að þær lægju að „afrétti“, svo að gera þyrfti eða gerðar hefðu
verið girðingar til þess að verjast ágangi og þannig tapast mikið land á Langavatni. 421
Þeistareykjaland eða Þeistareykjaafréttur var keypt af Aðaldæla- og
Reykdælahreppum árið 1915, sem áður höfðu notað það sem „afrétt“. Fjallað er um
það í kafla 5.14 um Þeistareyki hér á undan.
Tekið er fram í lýsingum allra jarða í þáverandi Reykdæla- og
Aðaldælahreppum í fasteignamati 1916-1918, að þær eigi rétt til upprekstrar í „afrétt
sveitarinnar“. Einnig eiga jarðirnar Klambrasel, Langavatn og Geitafell nægilega
„afrétt“ fyrir sig: 422
Klambrasel:
Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar og að auki sérstaka afrétt
nægilega fyrir heimafé.

Langavatn:
Jörðin á nægilega afrétt fyrir sig, utan girðingar, og auk þess upprekstrarrétt í
afrétt sveitarinnar.

Geitafell:
Jörðin á næga afrétt utan girðingar fyrir heimafé og auk þess upprekstrarrétt í
afrétt sveitarinnar.

Flestar jarðir í þáverandi Tjörneshreppi (síðar Reykja- og Tjörneshreppar) áttu
samkvæmt fasteignamati 1916-1918 „afrétt“ eða upprekstrarland.423
Um jarðirnar Brekknakot, Litlu- og Stóru-Reyki, Holtakot, Þverá (þar er
kvartað undan ágangi afréttarfjár) og Bakka segir:
Jörðin á afrétt fyrir sig.

Jarðirnar Dýjakot (síðar Skógahlíð), Saltvík og Tröllakot eiga í sama mati:
420
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upprekstrarland fyrir sig.

Skógar, Einarsstaðir, Skörð, Héðinshöfði og Kvíslarhóll eiga:
næga afrétt fyrir sig.

Hins vegar á Rauf (síðar Eyvík):
mjög lítið upprekstrarland.

Syðri-Tunga hefur:
afrétt handa sér.

Tungugerði hefur:
upprekstur fyrir sig.

Hringver á:
nægilegt upprekstrarland fyrir sig.

Ytri-Tunga, Hallbjarnarstaðir, Ísólfsstaðir, Hóll, Mýrarkot, Ketilsstaðir,
Sandhólar og Voladalur „hafa“ eða „eiga“:
upprekstrarland handa sér.

Um Máná segir:
Jörðin hefir mikið upprekstrarland fyrir allt að 2000 fjár, en ekkert hefir
goldist fyrir upprekstur.

Um Húsavíkurland segir:
Búfjárhagar: víðáttumikið heiðarland, en grýtt og slitrótt. ... Girðing liggur
þvert um landið, ... Landið fyrir ofan girðingu, er notað sem afrétt þorpsbúa.

Breiðavík er eina jörðin á Tjörnesi, þar sem ekkert er minnst á upprekstrarland
eða „afrétt“.
Í Kelduhverfi er aðeins minnst á „afrétt“ eða upprekstur við örfáar jarðir í
fasteignamati 1916-1918. 424
Ás (landið var óskipt við Svínadal) á:
mikið og gott heiðarland, ... Fyrir upprekstur fást árl. kr. 10.00 ... Ágangur af
afréttarfé.

Ágangur af afréttarfé var einnig á Meiðavöllum. Upprekstur var í land
Undirveggjar. Krossdalur, Garður, Grásíða, Ólafsgerði, Kílakot, Sultir,
Auðbjargarstaðir og Bangastaðir áttu upprekstrarland, Eyvindarstaðir áttu
upprekstrarrétt. Í Keldunesi voru árlegar tekjur af upprekstri, sem og í Garði og
Víkingavatni. Nýibær átti upprekstur í Keldunesland, Þórunnarsel og Syðribakki í
Ásland.
Á Fjöllum var:
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Afréttarland mikið og gott. Fjallaland og móa. ... Upprekstrarland mikið og
tekið fyrir upprekstur árl. 9. kr. ... Ágangur af afréttarfé.

Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
„almenningum“ frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teljast vera „almenningar“ og um „afréttarlönd“ sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli.425 Steingrímur Jónsson
sýslumaður Þingeyjarsýslu svaraði bréfinu 6. apríl 1920. Eftir að hafa talið upp
„almenninga“ á öræfum í sýslunni og önnur „afréttarlönd“ (ekkert þeirra fellur undir
mál 2/2007) segist hann ekki þekkja til fleiri þó vel megi vera að í óbyggðum NorðurÞingeyjarsýslu séu einhver lönd sem rétt væri að telja til „almenninga“. Svarið virðist
byggt á eigin þekkingu sýslumanns því ekkert kemur fram um að það sé byggt á
svörum hreppstjóra eða oddvita heldur því, sem hann hefur heyrt eða er kunnugt
um. 426
Austurhluti Geitafellsheiðar var seldur Aðaldælahreppi árið 1956 sem
„afrétt“. 427
Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaptason, tók saman „Upplýsingar
um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“. Sagði oddviti Reykdælahrepps
hreppinn eiga „afrétt“ í Þeistareykjalandi ásamt Aðaldælahreppi. Oddviti
Aðaldælahrepps sagði hreppinn eiga 7/15 Þeistareykjalands og Geitafellsheiði ofan
girðingar. Í Reykja- og Tjörneshreppum og Húsavík voru að sögn oddvita aðeins
heimalönd, en í Kelduneshreppi voru nefnd: Ásheiði, Svínadalsháls, Keldunesheiði,
Garðsheiði, Víkingavatnsheiði, Framfjöll og Útfjöll með austurmörk við Jökulsá, en
þaðan vestur og norður sýslumörk, en að norðan byggðin í hreppnum. Reykdæla- og
Aðaldælahreppar áttu Þeistareykjaland að 8/15 og 7/11 og Geitafellsheiði með
Geitafellsbónda. Haft var eftir oddvita Kelduneshrepps:
Kelduneshreppur er eigandi að Ásheiði og nokkrum hluta Svínadalsháls.
Ríkissjóður á heimaland Svínadals, en Kelduneshreppur hefir það á leigu.
Aðrar afrjettir eru í eign einstaklinga, eigenda þeirra jarða er liggja að
afrjettunum.

Í Kelduneshreppi höfðu allir sveitarbúar upprekstrarrétt á „afrétti“ í hreppnum
eins og þeir þyrftu; notkunarréttur byggðist á venju og samningi. Reykja- og
Tjörneshreppsábúendur notuðu hver sitt land til hagagöngu og Húsvíkingar allir
Húsavíkurland; og í Reykdæla- og Aðaldælahreppi höfðu allir bændur eða hreppsbúar
upprekstrarrétt. Eignaskiptin urðu til við skiptingu Helgastaðahrepps árið 1896.
Notkun Reykdælahrepps byggðist að sögn sýslumanns á eignarrétti og hefð, en það
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hefði verið útilokað, meðan hreppurinn var sérstakt fjárskiptahólf. Eftir að vörnum var
aflétt, 1947, hafi Þeistareykjaland verið lítið notað af bændum í hreppnum. 428
Sambærilegar upplýsingar koma fram í svörum oddvita hreppanna og
byggingafulltrúa Húsavíkurbæjar við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins um
upprekstarrétt og „afrétti“ sveitarfélaganna árið 1989. 429
Dæmt var í máli Skútustaðahrepps gegn hreppssjóðum Aðaldæla- og
Kelduneshrepps 1. ágúst 1973 á Húsavík. Dómkröfur stefnanda var m.a. að
hreppsjóðum Aðaldæla- og Kelduneshreppa yrði gert að greiða Skútustaðahreppi
fjórðung af útlögðum kostnaði vegna landamerkjagirðingar frá Dettifossi að
sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll. Til vara var þess krafist að sömu aðilum
yrði gert að greiða kostnað í hlutfalli við skiptingu „afréttarlands“ milli þeirra. Einnig
var þess krafist að hreppssjóður Reykdælahrepps 430 yrði gerður að meðaðila í
aðalsökinni og gerður meðábyrgur gagnvart þeim kröfum sem gerðar væru til
hreppssjóða Aðaldæla- og Kelduneshreppa.
Helstu málavextir voru þeir að á árunum 1970-1972 var að frumkvæði
Skútustaðahrepps gerð „afréttargirðing“ frá Dettifossi að austan að
sandgræðslugirðingu vestan Gæsafjalla að vestan. Stefnandi hélt því fram að hinir
stefndu væru skyldugir til þess að taka þátt í þeim kostnaði sem af þessu reis
samkvæmt girðingarlögum. Fram kemur að um landamerkjagirðingu sé að ræða og að
landið sunnan hennar sé „afréttur“ Skútustaðahrepps en norðan hennar sameiginlegur
„afréttur“ stefndu. Ósamkomulag hafi svo orðið um skiptingu kostnaðarins.
Hinir stefndu sögðu að engin ákvæði væru í girðingarlögunum sem skyldi til
aðildar að girðingu milli „afrétta“ og að slík skylda hefði aðeins getað myndast með
samþykkt sýslunefndar. Ástæða stefnanda til að reisa þessa miklu „afréttargirðingu“
hlyti að vera ágangur búfjár eða önnur skyld ástæða. Einnig bentu þeir á að með
nýjum lögum hafi verið bætt nýjum greinum inn í girðingarlögin sem beinlínis segi að
sýslunefnd skuli úrskurða undir hvaða grein girðingarlaganna fyrirhuguð
„afréttargirðing“ skuli falla. Sá úrskurður skuli fyrst og fremst að byggjast á því hvort
ágangur búfjár réttlætti einhliða ákvörðun um lagningu girðingar og hvort fyrirhugað
stæði hennar sé nothæft, miðað við hæð lands, landslag og snjóalög.
Rifjaður var upp aðdragandi þessa girðingarmáls og greint frá því að árið 1967
hafi það verið lagt fyrir sýslufund Suður - Þingeyjarsýslu. Í fundargerð sýslunefndar
megi sjá að oddviti Skútustaðahrepps hafi lagt fyrir erindi um setningu samþykktar
um endurnýjun girðingar milli Mývatnssveitar annars vegar og Kelduhverfis,
Aðaldælahrepps og Reykdælahrepps hins vegar. Eftir að hafa rætt málið komst
sýslunefndin að þeirri ályktun að ekki væri ástæða til að efna til sérstakrar samþykktar
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í þessu skyni en samþykktu að veita oddvita sínum heimild til þess að veita
Mývetningum undanþágu með tilfærslu á smölun á þessu ári.
Árið 1970 var málið tekið upp á sýslufundi Norður-Þingeyjarsýslu sem kaus
tvo menn til að koma á sáttum fyrir hönd Kelduneshrepps en þær tilraunir báru engan
árangur. Fundur var haldinn 16. september 1969 í Hótel Reynihlíð að frumkvæði
oddvita Skútustaðahrepps. Þangað mættu fulltrúar frá sveitarstjórnum Reykdæla-,
Aðaldæla-, Kelduness- og Skútustaðahreppa auk sýslumanns og fulltrúa hans.
Tilefnið var að freista þess að ná samkomulagi um lagningu afréttargirðingar frá
Dettifossi vestur í sandgræðslugirðingu vestan Gæsafjalla. Á fundinum var þess óskað
að sýslumaður leitaði umsagnar félagsmálaráðherra um málið. Í bréfi, sem sýslumaður
ritaði honum 13. október 1969, segir að Skútustaðahreppur hafi ákveðið að girt skuli á
„afréttarmörkum“ milli „afréttarlands“ Skútustaðahrepps og „afréttarlanda“
lágsveitanna Reykdæla-, Aðaldæla- og Kelduneshreppa. Sýslumaður var sammála
skilningi Skútustaðahrepps á girðingarlögunum hvað framkvæmd verksins varðaði.
Lágsveitarhrepparnir töldu hins vegar að þeim væri enginn hagur í því að greind
„afréttargirðing“ yrði reist og töldu kostnaðinn við það sér ofviða. Þeir héldu því fram
að Skútustaðahreppur gæti ekki krafið þá um þátttöku í kostnaði við girðinguna nema
ákveðið væri að reisa hana í sýslunefndarsamþykkt.
Umboðsmaður hinna stefndu krafðist þess að dómari, þ.e. Jóhann Skaptason
sýslumaður, viki sæti í þessu máli og úrskurðaðist þannig. 431
Samdægurs var tekið fyrir mál Skútustaðahrepps gegn hreppssjóði
Reykdælahrepps. Dómkröfur stefnanda voru m.a. að hreppsjóði Reykdælahrepps yrði
með dómi gert að greiða Skútustaðahreppi fjórðung af útlögðum kostnaði vegna
landamerkjagirðingar frá Sandvatni að sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll.
Málavextir voru þeir að sumarið 1968 hafi, að frumkvæði Skútustaðahrepps, verið
gerð landamerkjagirðing frá Sandvatni norðan Mývatns að sandgræðslugirðingu
vestan við Gæsafjöll og þannig skilið milli landa Mývetninga annars vegar og
Reykdæla hins vegar. Girðingin hafi verið lögð í samráði við oddvita Reykdælahrepps
en síðar hafi komið upp ósamkomulag um skiptingu á greiðslu kostnaðar við
framkvæmdina.
Í sýknukröfu hins stefnda kemur m.a. fram að umrædd girðing liggi nálægt
merkjum milli jarðanna Hamars og Hóla í Laxárdal annars vegar og Grímsstaða í
Mývatnssveit hins vegar sem allar séu í einkaeign. Jafnframt bendir hinn stefndi á ef
til þess kæmi að litið yrði á girðinguna sem girðingu milli „afrétta“ þá hefði stefnandi
ekki haft rétt til að reisa hana með einhliða aðgerðum samkvæmt girðingalögum.
Aðdragandi þessa var að öllu leyti eins og aðdragandi hins málsins sem rakið
er hér að framan og úrskurðurinn á sömu leið, þ.e. að héraðsdómarinn Jóhann
Skaptason sýslumaður skyldi víkja sæti í þessu máli. Væntanlega hefur verið fenginn
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setudómari til þess að kveða upp dóm, sem þá hefur fært dóminn í embættisbók sína
en dómurinn hefur ekki verið lagður fram í málinu.432
Afar litlar upplýsingar eru um „afrétt“ Kelduneshrepps í ritinu Göngur og
réttir þar eð ekki hafði tekist að afla verulegra upplýsinga um fjallskil hreppsins frá
heimamönnum. Þó segir þar, að alls staðar sé stutt á „afréttina“, svo að eigi séu þar
nema dags göngur frá bæjum utan á Svínadalsháls, þar sem göngur taki tvo daga.
Sökum fjárþunga, sem leiti í heiðalönd Kelduneshrepps, hafi um langt skeið verið
venja, að Innsveitungar legðu nokkra menn til í göngur Keldhverfinga, sérstaklega í
Ásheiði, jafnframt því, sem þeir menn tækju fé innan yfir Reykjaheiði á réttum í
Kelduhverfi. 433 Einnig kemur fram á öðrum stað, að venja sé, að lið bæði
Keldhverfinga og Aðaldæla sé mætt á sveitamerkjum, þegar sauðljóst sé, og hefji
göngur. Keldhverfingar hafi um allmörg ár sótt fé sitt á Þeistareyki um fyrstu göngur
og dregið það úr fjárhópi þeim, sem smalast hafi norðan að. 434
Í bókinni Norður-Þingeyjarsýsla er lýsing á afréttarlöndum Keldhverfinga.
Hér á eftir eru hlutar úr þeirri lýsingu:
Afréttarlönd Keldhverfinga eru víðáttumikil, og er skipt í leitarsvæði, sem
hvert hefur sérstakan gangnaforingja eða fjallkóng. Talið að vestan og austur
til Jökulsár eru leitarsvæðin þessi: 1. Útfjöll, 2. Framfjöll, 3.
Víkingavatnsheiði, 4. Garðsheiði, 5. Vesturhluti Ásheiðar og Keldunesheiði
(vesturhluti Ásheiðar nefnist í daglegu tali Gjástykki), 6. Austurhluti
Ásheiðar, 7. Svínadalsháls og 8. Ásland.
1. Útfjöll eru norðausturhluti hálendisins, sem gengur frá Reykjaheiði norður
á Tjörnes. Takmörk þeirra eru að norðan og vestan sýslumörkin, en
suðurtakmörk eru Fjallagil og Tunguheiðarvegur. Landslagi og gróðri er lýst í
jarðalýsingu Auðbjargarstaða og Bangastaða. ...
2. Framfjöll eru suður og austur-hluti áðurnefnds hálendis frá Sæluhússmúla
að sunnan, að fyrrnefndum takmörkum Útfjalla að norðan. Vestan að þessum
afréttarsvæðum báðum (Útfjöll meðtalin) liggja afréttarlönd Tjörness,
Húsavíkur og Reykjahverfis, talið frá norðri til suðurs. Sunnan að
Framfjöllum liggur Þeistareykjaland frá Sæluhússmúla að Rauðhól, að austan
er Víkingavatnsheiði, er takmarkalínan úr Rauðhól til norðurs um Þríhyrning í
Sjónarhól, sem er milli Fjalla og Sulta. Svæði þetta er land Fjalla, og er það
auk háfjallanna um 3 km breið mólendisræma austan við þau. Gangnamenn
eru 12. Um 17 km eru frá Sæluhússmúla til Fjallaréttar, en þar er réttað og
rekið inn um leið og Útfjallasafn. Uppi á háfjöllunum suðvestur af Fjöllum
eru gróðurlausir melar, kallaðir Grjót. Grjótin eru venjulega smöluð einu sinni
á hausti og þá af 2 mönnum.
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5. Vesturhluti Ásheiðar og Keldunesheiði eru eitt leitarsvæði, enda liggur
Keldunesheiði í beinu framhaldi af vesturhluta Ásheiðar til norðurs. Í
Eyjólfshæð eru landamerki Garðs, Áss og Þeistareykja. Liggur
Þeistareykjaland að Ásheiðinni að vestan. Landamerki eru til suðurs frá
Eyjólfshæð um Bunguvegg, og sama stefna til suðurs, eftir að Bunguveggur
hverfur, allt að sauðfjárveikivarnagirðingu, sem lögð var 1944 úr Hafragili
við Dettifoss til vesturs í Sandvatn norður frá Mývatni. Bunguveggur er
gjáveggur mikill, sem rís mót austri. 3-4 km austar rís annar mikill gjáveggur
mót vestri, Kvíaveggur. Spildan milli gjánna hefur sigið og er öll sundur tætt
af gjám. Jarðsig þetta nefnist Gjástykki. Takmörk þessa leitarsvæðis að austan
eru Kvíaveggur og Hrútafjöll sunnar. ... Venjulega er hér fátt um fé, ... Tvo
daga þarf til að ganga þetta leitarsvæði. Ganga 5 menn fyrri daginn, og er þá
gengið norður móts við Eyjólfshæð. 12 menn ganga síðari daginn. Vegalengd
úr syðstu leitum til réttar er 30-40 km. Réttað er á Tjarnarétt skammt
suðaustur af Keldunesi.
6. Austurhluti Ásheiðar liggur austan Kvíaveggs og Hrútafjalla, allt frá byggð
og suður að fyrrnefndri girðingu (sunnan girðingar er land Reykjahlíðar í
Mývatnssveit). Leitarsvæðið takmarkast að austan af Svínadalshálsi syðst og
Áslandi nyrzt. ... Hér gengur margt fé, og eru göngur erfiðar í skógunum. ...
Vegalengd frá girðingu og til bæja er svipuð og í vesturhluta Ásheiðar, en
dálítið lengra til réttar. Réttað er á Tjarnarétt. Gengið er tvo daga.
Gangnamenn eru 7 fyrri daginn, en 15 hinn síðari, og eru sumir þeirra
gangnamenn úr Svínadalshálsi. 435

Ekki er vikið að afréttum á þessu svæði í Árbók Ferðafélags Íslands 1965,
Norður-Þingeyjarsýsla, Tjörnes og Strönd, nema á einum stað í umfjöllun um
Reykjaheiði. Þar segir:
Farið er út af Tjörnesvegi rétt vestan við Lón suður hjá Fjallabæjum eftir
grónum valllendisgrundum, en stórskorin fjöll til hægri (Stallfjall, Stofufjall,
Nafafjall og hið efra Sauðafell og Háskálar) með grónum undirhlíðum. Þar er
ein af afréttum Keldhverfinga, Framfjöll. 436

Samkvæmt upplýsingum oddvita Aðaldælahrepps árið 2007 er „afréttur“
Aðaldælahrepps og Reykdælahrepps (nú hluti Þingeyjarsveitar) Þeistareykjaland. Á
Aðaldælahreppur 7/15 og Þingeyjarsveit 8/15. Með samningum við Þingeyjarsveit
hefur Aðaldælahreppur fengið beitarafnot Þeistareykjalands gegn því að annast
viðhald girðinga, sem settar hafa verið upp umhverfis landið, þ.e. milli
Þeistareykjalands annars vegar og Kelduhverfis og Mývatnssveitar annars vegar. 437
Í sýslu- og sóknarlýsingum fyrir Þingeyjarsýslur er fjallað um Reykja- og
Tunguheiði:
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Gísli Guðmundsson: Norður-Þingeyjarsýsla, Tjörnes og Strönd, Árbók Ferðafélags Íslands 1965,
bls. 34.
437
Skjal nr. 4 (4).
436
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Reykja- og Tunguheiði eru almennt brúkaðar sem afréttarlönd, sumir líka
farnir að reka lömb sín fram á Hvammsheiði. ― Almenningar eru ei hér og
eru því lambatollar goldnir. ― Geldfé af vesturhluta Reykjaheiðar og af
Hvammsheiði er sundurdregið í Hraunsrétt en af austurparti Reykjaheiðar og
af Tunguheiði er réttað í 22. viku sumars á Fjöllum í Kelduhverfi, hvar til
heyrir mikill hluti heiðarinnar. 438

Í skjali sem ber yfirskriftina „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýsl[u] árið 1959“ sem dagsett er 13. maí 1959 segir meðal annars:
Reykdælahreppur:
Reykdælahreppur á afrjett í Þeistareykjalandi ásamt Aðaldælahreppi.
[…]
Aðaldælahreppur:
7/15 Þeistareykjalands og Geitafellsheiði ofan girðingar. […]
Reykjahreppur:
Heimalönd. (Oddviti)
Tjörneshreppur:
Aðeins heimalönd (Oddviti)
Húsavík:
Aðeins heimaland.
Kelduneshreppur:
Ásheiði,
Svínadalsháls,
Keldunesheiði,
Garðsheiði,
Víkingavatnsheiði, Framfjöll, Útfjöll. Mörk þeirra eru: Að austan Jökulsá í
Dettifoss. Þaðan vestur og síðan norður sýslumörkin milli Suður- og NorðurÞingeyjarsýslu. Að norðan byggðin í hreppnum.

Undir skjalið skrifar Jóhann Skaptason sýslumaður Þingeyjarsýslu. 439
Þann 20. febrúar 1989 sendi félagsmálaráðuneytið fyrirspurn til allra
sveitarstjórna um afréttarmálefni. 440 Í svörum oddvita Reykjahrepps, Tjörneshrepps,
og byggingarfulltrúa Húsavíkurbæjar kemur fram að allt land í hreppunum sé í eigu
lögbýla innan staðarmarka sveitarfélaganna.441 Í svari oddvita Kelduneshrepps sem
dagsett er 6. nóvember 1989 segir meðal annars:
Allt land innan marka Kelduneshrepps tilheyrir einstökum jörðum og er með
þinglýstum landamerkjum, utan nokkur spílda sunnan og austan til í
hreppnum, sem Kelduneshreppur á og kallast Ásheiði. 442
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 192.
Skjal nr. 4(95).
440
Skjal nr. 4(5).
441
Skjöl nr. 4(7), 4(8) og 4(9).
442
Skjal nr. 4(10).
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Í svari hreppsnefndar Reykdælahrepps við sama erindi dags. 20. febrúar 1989
segir meðal annars:
Afréttur Reykdælahrepps í Suður-Þingeyjarsýslu er Þeistareykjaafréttur á
Reykjaheiði. Hann er eign Reykdælahrepps að 8/15 og Aðaldælahrepps að
7/15 og eiga íbúar þessara hreppa upprekstrarrétt í afréttinn í þessum
hlutföllum. Einnig telst afrétturinn til hreppanna í þessum hlutföllum. 443

5.16.2 Fjallskilareglugerðir
Elsta fjallskilareglugerð fyrir vesturhluta Þingeyjarsýslu, þ.e. Suður-Þingeyjarsýslu og
Kelduneshrepp í Norður-Þingeyjarsýslu, er frá árinu 1893 og tók gildi 1. janúar
1894. 444
Var þá svæðinu öllu skipt í þrjú fjallskilafélög: 1. Svæðið milli Jökulsár og
Skjálfandafljóts. 2. Svæðið vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósavatnsskarðs, vestur
í Fnjóskadal hjá Skógum og þaðan yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðsströnd.
3. Svæðið vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. Hvert fjallskilafélag gat
skipst í deildir eftir því sem hagar, fjöll og vatnsföll deildu. (1. gr.).
Allt land skiptist í „afréttir“ og heimalönd. Hreppsnefndir í hverjum hreppi
ákváðu, hvað skyldu vera „afréttir“ og takmörk milli „afréttar“ og heimalanda. (3 gr.).
Hreppsnefndir skyldu gangast fyrir sveitarsamþykktum um, hvort nota skyldi
heimalönd til upprekstrar fyrir geldfé eða lömb. Skyldi tekið skýrt fram, hver þau lönd
væru og tala fjár, er í þau mætti reka. Heimalönd, sem heimild væri til fyrir að nota til
upprekstra, skyldi skoða sem „afrétti“, enda væru þau notuð á þann hátt af fleiri en
landeigendum sjálfum (4. gr.).
Ef tveir eða fleiri menn ættu „afrétti“ saman, skiptust afréttartollar milli þeirra
eftir tiltölu hvers og eins í „afrétti“, þótt einn leyfði frekar en aðrir. (9. gr.).
Fjárleitir á öræfi, sem ekki gætu talist til nokkurra „afrétta“, skyldu gerðar eftir
sömu reglum sem eftirleitir. (29. gr.).
Ný fjallskilareglugerð var sett árið 1904.445 Mikilvægasta breytingin var á 3.
grein, en fyrri málsgrein hennar var svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem
að fornu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn
ber til, eptir tillögum hreppsnefnda og með samþykkt landeiganda.

Næstu fjallskilareglugerðir voru settar árin 1913 og 1920 (dálítil breyting gerð
1924). 446 Engar breytingar voru þá gerðar, sem ástæða er til að nefna hér, en árið
1929 var svæðið gert að einu fjallskilafélagi eða eins og segir í 1. grein:
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Skjal nr. 4(11).
Skjal nr. 4 (14).
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Skjöl nr. 4 (16), nr. 4 (17) og nr. 4 (18).
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Suður-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
fjallskilafélag, sem skiftist í deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og
vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum
sveitarfélaga.

Stjórn og umsjón fjallskilamála breyttist samkvæmt 3. grein:
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa
á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins og nefnast þeir
fjallskilastjórar.
Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri
hreppum, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er
hafi störf þessi á hendi í umboði hreppsnefnda. 447

Næsta fjallskilareglugerð, árið 1937, var fyrir Suður-Þingeyjarsýslu eina, sem
og frá árunum 1952, 1959 og 1974, en árið 1952 var Húsavík orðin að kaupstað og
því nefnd sérstaklega eftir það. 448 Breytingar, sem ástæða þykir til að nefna eru
eftirtaldar:
Árið 1959 varð 4. grein svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afréttir og heimalönd. Ekki verður afréttarland, þótt í
einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki hreppsnefndar komi til,
enda hafi það aldrei áður í byggð verið.
Sýslunefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum hreppsnefndar, enda
liggi samþykki landeigenda fyrir. 449

Nýrri málsgrein var aukið í 4. grein í fjallskilareglugerðinni árið 1974:
Enn fremur geta hreppsnefndir með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum
afrétta og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. 450

Núgildandi fjallskilasamþykkt er frá árinu 1996 og er fyrir SuðurÞingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, þ.e. Tjörnes-, Reykja-, Aðaldæla-, Reykdæla-,
Skútustaða-, Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppa og Húsavík. Hljóðar 4. grein svo:
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í almenninga, afrétti og
heimalönd. Héraðsnefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum
sveitarstjórna og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta sveitarstjórnir
með samþykki héraðsnefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land,
er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert
að heimalandi, nema samþykki héraðsnefndar komi til. Héraðsnefnd ákveður
mörk á afréttum og almenningum. 451
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Skjal nr. 4 (19).
Skjöl nr. 4 (20) - nr. 4 (23).
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Skjal nr. 4 (22).
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Sérstök fjallskilareglugerð var sett fyrir Kelduneshrepp árið 1935. Þar segir í 1.-3. og
5. grein:
1. gr. Kelduneshreppur í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt fjallskilafélag, og
teljast lönd allra jarða í hreppnum innan fjallskilasvæðisins.
2. gr. Sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefir á hendi yfirstjórn allra mála
fjallskilafélagsins samkvæmt sveitarstjórnarlögunum frá 31. maí 1927, en
hreppsnefnd Kelduneshrepps hefir að öðru leyti alla stjórn og framkvæmd
fjallskilamála.
3. gr. Allt land á fjallskilasvæðinu telst til afréttar, nema afgirt land og til
fjallskila, nema ræktað land.
5. gr. Heimilt er að nota til upprekstrar fyrir sauðfé heiðarland allt, á
fjallskilasvæðinu, sem ekki er afgirt, en hvorki engjar né heimalönd. 452

Reglugerðin átti aðeins að gilda í eitt ár en gildistími hennar var framlengdur
án takmarkana árið 1936. 453
Breyting var gerð á reglugerð Kelduneshrepps árið 1953 sem ekki virðist hafa
neina þýðingu hér. 454
Í fjallskilareglugerð fyrir Kelduneshrepp árið 1976 eru litlar efnislegar
breytingar frá fyrri reglugerðum. Í 1. gr. er miðað við land vestan Bakkahlaups. Aðrar
breytingar í fyrrnefndum greinum taka fyrst og fremst mið af nýjum lögum, svo sem
um afréttarmálefni. 455
Í fjallskilareglugerð fyrir Kelduneshrepp árið 1996 eru litlar efnislegar
breytingar frá fyrri reglugerðum. Í 3. grein er mælt fyrir að hreppsnefnd velji einn
mann úr sínum hópi til þess að annast framkvæmd fjallskilamála. Aðrar breytingar í
fyrrnefndum greinum taka fyrst og fremst mið af nýjum lögum, svo sem um
héraðsnefndir og afréttarmálefni. 456
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Skjal nr. 4 (23).
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6

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1

Sameiginleg atriði á svæði 6

Hér á eftir verður fyrst fjallað um Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og fyrirliggjandi dómafordæmi í þjóðlendumálum og samhengi þessara gagna við það mál
sem hér er til umfjöllunar. Í framhaldinu verður einnig sérstaklega hugað að því hvort
í nýjum dómum um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afréttarsvæða megi greina
áherslumun sem tilefni gefi til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Að því búnu verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem mál
þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu
einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 457 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1

Almennar niðurstöður óbyggðanefndar

Í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (svæði 1), er í kaflanum Almennar
niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar
staðreyndir og lagaatriði sem almenna þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í
úrskurðum í málum nr. 1-5/2001 (svæði 2) er í kaflanum Viðauki við almennar
niðurstöður óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum
bætt við. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og birtir þannig
sem viðauki með úrskurðum í málum nr. 1-9/2003 (svæði 3), 1-6/2004 (svæði 4) og 15/2005 (svæði 5). Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum nr. 15/2007 (svæði 6).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við áðurnefndar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka við
þær, og vísar til þeirra, sbr. einnig kafla 6.1.2 - 6.1.3 hér á eftir.
6.1.2

Dómafordæmi í þjóðlendumálum

Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og viðauki
við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem almenna
þýðingu hafa við efnislega úrlausn þjóðlendumála. Samhengi nýrra niðurstaðna
dómstóla við þau grundvallaratriði sem úrlausnir óbyggðanefndar byggjast á kemur að
sjálfsögðu til skoðunar hverju sinni.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 31. maí 2006, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-6/2004 (svæði 4), var þannig fjallað sérstaklega um dóm
Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005. Svo sem þar segir verður sú
ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr.
457

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar,
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 53, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða
hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki
afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur
til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 29. maí 2007, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-5/2005 (svæði 5), tók óbyggðanefnd einnig afstöðu til þess hvort
þeir dómar sem þá lágu fyrir gæfu tilefni til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki. Þá skal þess getið að í sömu málum,
kafla 6.1.2, var gerð almenn grein fyrir stofnun heiðarbyggðar á Norðausturlandi.
Frá því óbyggðanefnd kvað upp síðastnefnda úrskurði, í málum nr. 1-5/2005
(svæði 5), hafa gengið níu Hæstaréttardómar sem tengjast fyrri svæðum. Nánar
tiltekið eru þetta fimm dómar frá 14. júní 2007, þ.e. í málum nr. 22/2007 (Þórsmörk
og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007 (Almenningar), nr. 26/2007
(Merkurtungur), nr. 28/2007 (Stakkholt), einn dómur frá 4. október 2007, í máli nr.
27/2007 (Grænafjall/Fljótshlíðarafréttur), einn dómur frá 11. október 2007, í máli nr.
99/2007 (Skaftártunguafréttur) og loks tveir dómar frá 18. október 2007, í málum nr.
47/2007 (Núpsstaður og fleiri jarðir í Fljótshverfi) og 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Tveir hinir síðastnefndu dómar eru fremur til staðfestingar á framangreindri
niðurstöðu, þ.e. að ekki beri að herða sérstaklega kröfur til landamerkjabréfa jarða. Að
öðru leyti telur óbyggðanefnd nauðsynlegt að taka til athugunar samhengi eldri og
yngri dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana
og hvort tilefni sé til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum
tilvikum. Fer sú umfjöllun hér á eftir.
6.1.3

Afréttir einstakra jarða og stofnana

Um þýðingu hugtakanna jörð, afréttur og almenningur er rækilega fjallað í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar, sbr. kafla 6.1.1. og viðauka. Að því er varðar hugtakið
jörð er niðurstaðan sú að almennt megi gera ráð fyrir að slíku landi hafi upphaflega
verið ráðstafað úr einstökum landnámum, stofnað til nýbýlis á eða eignarhefð unnin
yfir. Þannig eru taldar líkur á því að jörð, svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi
eða innan annarra ótvíræðra merkja, sé beinum eignarrétti háð. Tilvist landamerkjabréfs ein og sér ræður því ekki úrslitum um mat á eignarrétti, heldur staða landsvæðisins sem jarðar.
Afrétti hefur óbyggðanefnd flokkað í þrennt á grundvelli uppruna, sbr. kafla
4.4 og 4.5 í áðurnefndum Almennum niðurstöðum. Þar eru í fyrsta lagi samnotaafréttir, þ.e. þeir afréttir sem skv. elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum
jarða í tilteknu sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra
390

391

jarða og stofnana, sem skv. elstu heimildum tilheyrðu einstökum jörðum, lögpersónum eða stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Í þriðja lagi er um að ræða jarðir
sem að hluta eða öllu leyti hafa verið lagðar til afréttar og gilda þar um sambærileg
sjónarmið og að framan greindi um eignarhald á landi jarða yfirleitt.
Hafi umþrætt landsvæði ekki legið innan merkja jarðar hefur óbyggðanefnd
talið að líkur séu á því að það hafi ekki orðið beinum eignarrétti háð fyrr en með
setningu þjóðlendulaga. Tilvist landamerkjabréfs skiptir þá ekki grundvallarmáli en
litið til atriða svo sem umfjöllunar í heimildum, nýtingar, staðhátta, gróðurfars og
landnáms. Ekki er þó alltaf augljóst hvort landsvæði hefur stöðu jarðar eða afréttar. Á
það álitaefni hefur sérstaklega reynt þegar undir einstakar jarðir og/eða stofnanir hafa
legið svæði sem skilin hafa verið frá viðkomandi heimajörð með sjálfstæðum
merkjum eða, í sumum tilvikum, af öðrum fasteignum. Eru aðstæður þá oft þær að
landsvæðisins er getið með sérstökum hætti í heimildum, stundum beinlínis kallað
afréttur og heimildir um afnot einskorðaðar við beit eða önnur þrengri og þá
sambærileg not.
Til úrlausnar hjá óbyggðanefnd hefur komið nokkur fjöldi landsvæða sem fella
má undir framangreinda lýsingu. Þessi landsvæði hafa verið úrskurðuð þjóðlendur og
afréttir/landsvæði í afréttareign, eftir atvikum með vísan til heimilda, legu, sögu,
staðhátta, nota o.fl. Ber hér að nefna Afrétt norðan vatna í máli nr. 4/2000 (svæði 1),
Hrunaheiðar í máli nr. 5/2000 (svæði 1); Hoffellslambatungur í máli nr. 4/2001 (svæði
2); Þórsmörk, Goðaland, Almenninga, Teigstungur, Múlatungur, Merkurtungur,
Stakkholt, Steinsholt, Hólatungur, Borgartungur og Skógafjall í máli nr. 5/2003
(svæði 3); Hvítmögu og Stórhöfða í máli nr. 6/2003 (svæði 3); Villingadal, Suðurfell
og Múla í máli nr. 1/2005 (svæði 5); Steinvarartungu og Þorbrandsstaðatungur í máli
nr. 3/2005 (svæði 5); Þverfellsland og sunnanverða Grímólfsártungu í máli nr. 4/2005
(svæði 5) og loks afréttarland á Hólsfjöllum í máli nr. 5/2005 (svæði 5).
Segja má að Hæstiréttur hafi einnig tekið skýra afstöðu til landamerkjabréfa
annarra landsvæða en jarða, þegar í fyrstu dómum í þjóðlendumálum. Í forsendum
réttarins í dómi frá 21. október 2004, máli nr. 48/2004, segir þannig svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Að auki segir svo í dómi réttarins frá 28. september 2006 í máli nr. 497/2005:
...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
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manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

Þá hefur komið fram það skýra mat Hæstaréttar að sé ekki um jörð að ræða hafa
landamerkjabréf takmarkaðra vægi sem „sönnunargagn um beinan eignarrétt“, sbr.
dóm Hæstaréttar 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þær þjóðlendur og afrétti/landsvæði í afréttareign sem áður voru tilgreindar hafa verið staðfestir efnislega með dómum Hæstaréttar
að því er varðar Afrétt norðan vatna, Hoffellslambatungur, Hrunaheiðar, Þórsmörk,
Goðaland, Steinsholt, Almenninga, Merkurtungur og Stakkholt, sbr. dóma frá 21.
október 2004, 28. september 2006, 5. október 2006 og 14. júní 2007 í málum nr.
47/2004, nr. 497/2005, nr. 133/2006, nr. 22/2007, nr. 23/2007, nr. 25/2007, nr.
26/2007 og nr. 28/2007. Í tilvikum Skógafjalls, Hvítmögu og Stórhöfða var sams
konar niðurstöðum óbyggðanefndar á hinn bóginn snúið við og komist að þeirri
niðurstöðu að þar væru eignarlönd en ekki þjóðlendur í afréttareign, sbr. dóma frá 16.
maí 2007 í málum nr. 24/2007, nr. 536/2006 og nr. 448/2006. Önnur framangreind
landsvæði hafa ekki komið til kasta dómstóla en af dómum um eignarland frá því fyrir
gildistöku þjóðlendulaga ber að nefna Hrd. frá 29. febrúar 1996 (Hrd. 1996/696) um
Blikdal í Esju og dóm aukadómþings Árnessýslu 23. febrúar 1980 um Tunguheiði í
Biskupstungum.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þjóðlendur í afréttareign á þessum svæðum eru
þannig almennt í góðu samræmi við úrlausnir Hæstaréttar, fyrr og síðar, þó svo
forsendur séu ekki einsleitar í öllum tilvikum og taki þess utan mið af sérstöðu
einstakra svæða. Dómar Hæstaréttar um landskikana þrjá sunnan Mýrdalsjökuls, þ.e.
Skógafjall, Hvítmögu og Stórhöfða, skera sig þar hins vegar nokkuð úr.
Framangreind úrlausnarefni eiga það sameiginlegt að viðkomandi landsvæði
hefur legið undir einstaka jörð/jarðir eða stofnun, landfræðilega aðskilið frá
henni/þeim með einum eða öðrum hætti, jafnan getið með sérstökum hætti í
heimildum, stundum beinlínis kallað afréttur og afnot einskorðuð við beit eða önnur
þrengri og þá sambærileg not.
Ef reynt er að taka saman þau sameiginlegu atriði sem leiða til niðurstöðu
Hæstaréttar um eignarland í umræddum þremur undantekningartilvikum, þá sýnist
landfræðileg lega, m.a. gagnvart aðliggjandi eignarlöndum og að einhverju marki
almennir staðhættir, vega mjög þungt. Í tilvikum Hvítmögu og Skógafjalls var á því
byggt að svæðin hefðu verið innan merkja jarða og að hvorki staðhættir né gróðurfar
mæltu gegn því að þau hefðu verið numin, a.m.k. að einhverju leyti. Beinn eignarréttur hefði þannig stofnast. Um Stórhöfða segir að líkur séu fyrir því að hann hafi
verið innan upphaflegs landnáms eins og aðliggjandi lönd. Hann hafi ekki verið talinn
til samnotaafrétta og ekkert sé komið fram í málinu sem stutt geti að munur verði að
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þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Nægilega sé því leitt í ljós
að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar.
Dómar Hæstaréttar um þjóðlendur í Þórsmörk, Goðalandi, Almenningum,
Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, eru kveðnir upp mánuði síðar en dómar um
eignarlönd í Stórhöfða, Hvítmögu og Skógafjalli. Fyrstnefndu svæðin sex liggja
norðan Eyjafjallajökuls og voru öll talin heyra undir einstaka jörð/jarðir sem þau eru
landfræðilega aðskilin frá. Í forsendum Hæstaréttar er m.a. vísað til möguleikans á
landnámi, legu og staðhátta, skorts á skriflegum eignarheimildum og samræmis milli
þeirra innbyrðis. Tekið er sérstaklega fram að ekki sé sýnt fram á önnur not meintra
rétthafa en hefðbundin afréttarnot til sumarbeitar fyrir búfé. Í öllum þessum sex
tilvikum var dæmd þjóðlenda í afréttareign.
Sýnist þannig ekki vera fullt samræmi í mati réttarins að því er varðar hin
tilgreindu atriði í annars vegar tilvitnuðum þremur dómum og hins vegar öðrum
úrlausnum um sams konar landsvæði, auk eldri dóma um Hoffellslambatungur og
Hrunaheiðar.
Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að það séu fyrst og fremst
staðbundnar aðstæður, þ.m.t. staðhættir, en þó einkum lega viðkomandi þriggja
landsvæða að eignarlöndum til annarra átta en gagnvart Mýrdalsjökli sem úrslitum
ráði. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til grundvallar
hverju sinni. Þá liggja fyrir eldri dómar um þjóðlendur á landsvæðum með svipaða
legu gagnvart annars vegar eignarlöndum og hins vegar þjóðlendum, sbr. einkum
Hoffellslambatungur og Hrunaheiðar í Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005
og Hrd. 5. október 2006 í mál nr. 133/2006. Ekki liggur fyrir skýr yfirlýsing
Hæstaréttar um breytta afstöðu að þessu leyti. Með hliðsjón af framangreindu og að
teknu tilliti til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd útilokað að líta svo
á að umræddir þrír dómar, um Hvítmögu, Skógafjall og Stórhöfða, feli í sér að lega
þrætusvæðis að eignarlandi eða eignarlöndum geti ein og sér vegið svo þungt að
önnur sú sönnunarfærsla sem ella fer fram við slíkar kringumstæður hafi hverfandi
þýðingu.
Óumdeilt er hins vegar að eignarréttarleg staða aðliggjandi svæða getur auk
hefðbundinna og viðurkenndra eignarheimilda haft vægi við eignarréttarlegt mat og
ásamt öðru leitt til þeirrar niðurstöðu að um eignarland sé að ræða. Má þar um vísa til
dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 varðandi efstu jarðir í Biskupstungnahreppi, sbr. einnig úrskurð óbyggðanefndar um þau landsvæði. Hið sama má
segja um eignarland í dómi Hæstaréttar 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 um jarðir
í Fljótshverfi, sbr. og úrskurð óbyggðanefndar um sama svæði.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að ekki séu forsendur til þess að breyta
því sönnunarmati sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum tilvikum. Fyrir liggur að í málum
nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd snúa sérstök álitaefni af þessum toga að
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eftirtöldum landsvæðum: Hálsmannatungur, Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði,
Tjarnahverfi á Gönguskarði, Finnsstaðadalur, Grímsland og Kambsmýrar í máli nr.
4/2007 og Upprekstrarland milli Höfðagilja og Eyvindará/Laufáshagi í máli nr.
5/2007.
6.2

Landnám

Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum
lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort í öndverðu
hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi. 458 Má í þessu sambandi
einnig vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði
um Hoffells-Lambatungur í Nesjum.
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir þeim takmörkuðu frásögnum
Landnámu sem lúta að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar. Af þeim verður ekki
ráðið hversu langt inn til landsins numið var. Að öðru leyti vísast til eftirfarandi kafla
um einstök landsvæði.
6.3
6.3.1

Geitafell, Langavatn, Klambrasel, Brúnahlíð, Brekknakot, Reykjatorfa,
Þverá, Skógar og Skógahlíð
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Geitafells, Langavatns, Klambrasels og Brúnahlíðar, Bláhvamms
og Laufahlíðar (Brekknakots), Reykjatorfu, Þverár, Skóga og Skógahlíðar gera kröfur
til sem eignarlands síns, sjá nánar kafla 3.1. um kröfur ríkisins og kafla 3.2.-3.8. um
kröfu gagnaðila þess. Gagnaðila íslenska ríkisins greinir ekki á um innbyrðis
afmörkun kröfusvæða sinna að öðru leyti en því kröfusvæði Skóga skarast á við
kröfusvæði Þverár og Reykjatorfu. Landsvæði það sem um er deilt tekur til
vestanverðra Lambafjalla sem eru um 19 km langur fjallaklasi norður af Hólasandi
sem nær norður undir Reykjaheiði. Norðan Lambafjalla, sunnan til á Reykjaheiði,
heita Höfuðreiðar og Höfuðreiðarmúli en sunnan hans er Jónsnípa (452 m) og
Jónsnípuskarð.
6.3.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er byggt á því að þjóðlendukröfur ríkisins taki til svæða sem
liggi utan landnáms. Jafnframt beri að hafa í huga að umrædd svæði liggi fjarri
byggðum bólum, séu heiðarlönd og/eða fjalllendi, sem ekki séu líkur á að hafi verið
numið í öndverðu. Varðandi jarðir vestan Grísatungufjalla og Lambafjalla er á því
458

Sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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byggt að þær eigi ekki merki austar en að 500 metra hæðarlínu. Á kröfusvæði íslenska
ríkisins sé samnotaafréttur fyrir búfé.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þ.e. eigenda Geitafells, Langavatns,
Klambrasels og Brúnahlíðar, Bláhvamms og Laufahlíðar (Brekknakots), Reykjatorfu,
Þverár, Skóga og Skógahlíðar, er mótmælt þeirri staðhæfingu ríkisins að nám
landnámsmanna hafi legið utan við þjóðlendukröfulínu. Vart sé hægt að skilja lýsingu
á landnámsmörkum bræðranna Héðins og Höskuldar öðruvísi en svo að um sé að
ræða allt land austan Laxár allt til Mývatns. Suður- og vesturmörk landnáms
Höskuldar séu óskýr en Lambafjöll séu eðlilegustu vesturmörkin miðað við landshætti
á svæðinu. Gagnaðilar mótmæla því að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að
frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja jarðanna verði dregin í efa.
Vísað er til þinglýstra landamerkjabréfa viðkomandi jarða sem í aðalatriðum
séu samhljóða og uppáskrifuð af eigendum aðliggjandi jarða. Landamerkin séu
þinglýst og færð í landamerkjabók og séu ágreiningslaus. Gagnstætt því sem haldið sé
fram í kröfulýsingu íslenska ríkisins séu ekki heimildir um annað en að jarðirnar hafi
verið byggðar og nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan
landamerkja þeirra hafi eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildi um eignarland almennt. Fjalllendið hafi þar
ekki verið undanskilið. Engin gögn bendi til þess að land austan kröfulínu íslenska
ríkisins, innan merkja jarðanna, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land innan
merkja þeirra. Bent er á að það hafi fyrst verið við setningu landamerkjalaga nr.
5/1882 og síðar nr. 41/1919 að stjórnvöld höfðu frumkvæði að því að gengið væri frá
landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann væri uppi. Því sé
staðan sú í miklum fjölda tilfella, að elstu upplýsingar um landamerki jarða hafi ekki
orðið til fyrr en í kjölfar landamerkjalaga. Gagnaðilar byggi á eignarheimildum sem
eigi grundvöll sinn í fyrrgreindum lögum. Því er haldið fram að athugasemdalausri
landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi sönnunargögn liggi því
til grundvallar.
Því er haldið fram að óumdeilt sé að jarðir vestan Lambafjalla lýsi allar
landamerkjum í Lambafjöll og gagnaðilar mótmæla þeim skilningi íslenska ríkisins að
skilja beri slíka lýsingu þannig að um rætur fjallanna sé að ræða. Réttur skilningur sé
sá að landamerki jarðanna liggi í hábrúnum fjallanna.
Vísað er til þess að málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest sé í
12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim
sé ómögulegt að axla hana. Sem dæmi um slíkar óhóflegar sönnunarkröfur megi nefna
að landeiganda sé gert að sanna eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar og
rekja framsal þeirra eignarréttinda óskertra fram á okkar daga.
Umræddir gagnaðilar ríkisins halda því og fram að eftir að ríkisvald stofnaðist
hér á landi hafi handhafar þess margsinnis, bæði beint og óbeint, viðurkennt
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fullkominn eignarrétt þeirra innan lýstra merkja. Hafi ríkisvaldið einhvern tíma getað
haft uppi véfengingarkröfu á hendur þeim þá sé ljóst að slík krafa sé fyrir löngu fallin
úr gildi fyrir tómlæti eða fyrningu handhafa ríkisvaldsins. Gagnaðilar minna á að
heimildarskjölum þeirra fyrir jörðunum hafi verið þinglýst athugasemdalaust. Þeir
hafi þess vegna í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan
landamerkja jarðanna væri undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra og hafi aðgerðir
ríkisins fram til þessa aðeins styrkt þá í þeirri trú.
Til vara byggja umræddir gagnaðilar ríkisins á því að þeir hafi hefðað landið,
enda byggt það og nýtt langt umfram tilskilinn hefðartíma.
Eigendur Skóga I-III og Skógahlíðar hafa krafist þess að kröfum íslenska
ríkisins gagnvart jörðum þeirra sé vísað frá óbyggðanefnd. Af hálfu þeirra er því
haldið fram að ríkið hafi ekki uppfyllt skilyrði 4. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998 sem
skyldi ríkið til að leggja fram þær heimildir og gögn sem það byggi rétt sinn á og
rökstyðja kröfur sínar ítarlega. Fullyrt sé af hálfu ríkisins að nám landnámsmanna hafi
legið utan við þjóðlendukröfulínu. Þá sé því haldið fram að umrædd lönd séu
afréttarlönd og hafi því ekki verið undirorpin beinum eignarrétti. Þessi rök íslenska
ríkisins séu ekki studd neinum gögnum. Þá hafi ekki verið þinglýst yfirlýsingu um
kröfugerð ríkisins á jörðina Skógahlíð og eigendum jarðarinnar ekki tilkynnt um hana
þrátt fyrir að þeir eigi óskipt land með eigendum Skóga. Lágmarkskrafa sé að þær
jarðir sem kröfulýsingin eigi að taka til séu tilgreindar í kröfulýsingu og hver sé
krafan gagnvart hverri einstakri jörð en það sé ekki gert í kröfulýsingu íslenska
ríkisins. Þá er því mótmælt að eingöngu dalir og hlíðar þeirra hafi verið numin í
öndverðu, svo sem íslenska ríkið haldi fram.
Til stuðnings eignarréttarkröfu sinni halda eigendur Skóga I-III og Skógahlíðar
því fram að hafa beri í huga þá viðurkenndu sönnunarreglu íslensks eignarréttar að sá
sem fari með fullkomin umráð landareignar, hafi gert það um áratuga skeið og hafi
þinglýsta eignarheimild að landsvæðinu í hendi, þurfi ekki frekari sönnunargagna við
heldur hvíli sönnunarbyrðin alfarið á þeim sem vefengi slíkar eignarheimildir
landeigandans. Krafa íslenska ríkisins sé ekki studd neinum sögulegum
sönnunargögnum né heldur réttarlegum gögnum. Engan lagalegan rökstuðning sé að
finna fyrir því hvers vegna eignarréttur eigenda umræddra jarða samkvæmt
þinglýstum landamerkjabréfum skuli víkja.
Umræddir gagnaðilar ríkisins halda því fram að fullur hefðartími sé liðinn frá
því að landamerkjabréf voru gerð fyrir umræddar jarðir og enginn getað notað landið
nema eigendur þess á hverjum tíma. Öll nýting annarra aðila á þessu landi hafi ávallt
verið háð leyfi frá eigendum. Þeir hafi þannig samkvæmt framlögðum þinglýstum
heimildum óskoraðan eignarrétt fyrir þessu eignarlandi sínu með öllum gögnum og
gæðum, m.a. á grundvelli hefðar.
Eigendur Skóga I-III halda því einnig fram að það landsvæði innan jarða
þeirra sem þjóðlendukrafa ríkisins tekur til hafi verið nytjað óslitið frá örófi samhliða
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nýtingu á öðru landi sem tilheyri þessum jörðum og til þessa hafi þetta land aldrei
verið talið til afréttar. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að
allt land innan landamerkja samkvæmt landamerkjabréfum hafi verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá hafi
eigendur þess um langt skeið gengið út frá því að merkjum sé þar rétt lýst og eigendur
grannjarða virt og viðurkennt merkin. Við þær eignarheimildir sem þeir byggi nú á
hafi verið miðað í almennum samskiptum milli jarðareigenda sem og í samskiptum
við íslenska ríkið og stofnanir þess í meira en öld. Engar athugasemdir hafi komið
fram af hálfu ríkisvaldsins við landamerkin og hafi jarðirnar verið skattlagðar með
hliðsjón af þessum landamerkjum. Þá hafi jarðirnar verið veðsettar með hliðsjón af
þeim löndum sem þeim tilheyri og engar athugasemdir hafi komið fram um stærð
þeirra af hálfu lánveitenda sem í mörgum tilvikum hafi verið lánastofnanir á vegum
íslenska ríkisins.
6.3.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Geitafells, Langavatns,
Klambrasels og Brúnahlíðar, Bláhvamms og Laufahlíðar (Brekknakots), Reykjatorfu,
Þverár, Skóga og Skógahlíðar er rakin í köflum 5.2 til 5.8. Af þeim heimildum sem
þar er getið, er ljóst að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 459 Flestar koma þær
fyrst fram á 14. öld, tvær á 15. öld og ein á 16. öld.
Frávísunarkröfur gagnaðila íslenska ríkisins eru einkum byggðar á því að
kröfugerð íslenska ríkisins sé hvorki nægilega skýr né nægilega vel rökstudd sbr. m.a.
4. mgr. 10. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998. Íslenska ríkið hefur fært fram gögn til
stuðnings kröfum sínum og staðsett kröfulínuna með vísan til kennileita.
Óbyggðanefnd telur málatilbúnað ríkisins nægilega skýran til að unnt sé að taka
kröfurnar til efnislegrar meðferðar. Kröfum gagnaðila íslenska ríkisins um frávísun er
því hafnað.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum þeirra og hvað ráðið verður af þeim fáu eldri heimildum um sama
efni sem fyrir hendi eru. Athugun þessi tekur til austurmerkja jarðanna, að því leyti
sem þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Talið frá suðri til norðurs eru
þetta jarðirnar Geitafell, Langavatn og Klambrasel í Aðaldælahreppi, Brekknakot,
Reykjatorfa, Þverá og Skógar í Reykjahverfi. Þá verður að auki litið til gagna um
landsvæðið austan Lambafjalla, þ.e. kröfusvæðis eigenda Þeistareykja í máli þessu.
Að fenginni niðurstöðu um landamerki umræddra jarða með tilliti til
þjóðlendukröfusvæðis ríkisins verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess
landsvæðis sem deilt er um.
Jörðin Geitafell liggur syðst þeirra jarða sem hér eru til umfjöllunar. Merkjum
hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 20. október 1883, þingl. 29. maí 1885.
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Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Bréfið er áritað um samþykki vegna aðliggjandi jarða til norðurs og suðurs en ekki
vegna Þeistareykja til austurs. Norðurmerki eru dregin „austur á Lambafjöll“ og þau
sögð ráða austurmerkjum „suður í Gustaskarð, þaðan ræður Sandur suður í
Þverárgilsdrag ...“ . Er það komið að suðurmerkjum jarðarinnar og út fyrir það svæði
sem hér er til umfjöllunar.
Jörðin Langavatn liggur norðan Geitafells. Merkjum er fyrst lýst í
landamerkjabréfi, dags. 21. nóvember 1883 og þingl. 29. maí 1885. Bréfið er áritað
um samþykki umráðamanns Grenjaðarstaðar, en bæði Langavatn og Geitafell voru þá
í eigu staðarins, en ekki vegna Þeistareykja. Norðurmerki eru dregin „beina stefnu
austur á Lambafjöll“ og tekið fram að þau ráði austurmerkjum „fram að Geitafells
merkjum“ sem miðað er við að sunnan.
Jörðin Klambrasel, áður Hóll eða Hólkot, er norðan Langavatns, sunnan
Brekknakots í Reykjahverfi. Í málinu er einnig lýst kröfum vegna Brúnahlíðar, sem
stofnað var til árið 1956 í hluta af landi Klambrasels. Merkjum Klambrasels er fyrst
lýst í landamerkjabréfi, dags. 21. nóvember 1883 og þingl. 12. júní 1890. Bréfið er
áritað vegna aðliggjandi jarða til suðurs og norðurs, þ.e. Langavatns og Brekknakots,
en ekki vegna Þeistareykja, til austurs. Norðurmerki eru dregin „uppá fjallsbrún síðan
ræður bein lína austur í Kistufjall.“ Um austurmerki segir síðan að þar ráði
Lambafjöll.
Jörð sú sem syðst liggur í Reykjahverfi, norðan Klambrasels, var áður nefnd
Brekknakot en skiptist nú að hluta í Bláhvamm og Laufahlíð. Landamerkjum er fyrst
lýst í landamerkjabréfi, dags. 24. febrúar 1887 og þingl. 1. júní 1888. Bréfið er áritað
um samþykki vegna aðliggjandi jarða til norðurs og suðurs, þ.e. Reykja og
Klambrasels, en ekki vegna Þeistareykja. Suðurmerki eru „... bein stefna austur í
Lambafjöll“ og norðurmerki „... til fjallsbrúnar og svo í Lambafjöll“. Jafnframt segir
að Lambafjöll ráði að austan.
Norðan Brekknakots er svokölluð Reykjatorfa en hlutar hennar nefnast nú
Stóru-Reykir, Litlu-Reykir, Hveravellir, Víðiholt, Reykjarhóll, Rein og Reykjavellir.
Landamerkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi, dags. 22. maí 1890 og þingl. 11. júní
1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna aðliggjandi jarða til suðurs og norðurs, þ.e.
Brekknakots og Þverár, og vegna Þeistareykja til austurs. Norður- og suðurmerki eru
dregin „til Lambafjalla“ og sömu fjöll sögð ráða að austan.
Merkjum jarðarinnar Þverár, að því leyti sem hér skiptir máli, var einnig fyrst
lýst heildstætt í landamerkjabréfi, dags. 3. júní 1890 og þingl. 11. júní 1890. Bréfið er
áritað um samþykki vegna aðliggjandi jarða til suðurs og norðurs, þ.e. Reykjatorfu og
Skóga, en ekki vegna Þeistareykja. Suðurmerki eru dregin „austur í Lambafjöll, sem
ráða merkjum að austan norður í Tröllagil.“
Skógar liggja nyrst þeirra jarða sem hér eru til umfjöllunar en skiptist nú að
hluta í Skóga I-III og Skógahlíð. Landamerkjum er lýst í landamerkjabréfi, dags. 28.
maí 1892 og þingl. 1. júní 1892. Bréfið er áritað um samþykki vegna aðliggjandi jarða
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til suðurs og norðurs, þ.e. Þverár og Skarða, en ekki vegna Þeistareykja. Norðurmerki
eru dregin „...norðan vert við Höfuðreiðarmúla“ og um austurmerki segir að þar ráði
„bein stefna frá Höfuðreiðarmúla, suður Lambafjöll í Tröllagil“. Merkjum Skarða er
lýst í landamerkjabréfi frá 8. febrúar 1892, sem þinglýst var 1. júní 1885. Þar er
suðurmerkjum, gagnvart jörðinni Skógum, lýst svo til austurs: ,,[...] Frá vörðunni
ræður bein stefna sunnan á Grýluhól. Síðan ræður bein stefna eftir tveim vörðum, er
hin eystri norðvestan við Bjarnaröxl og til austurs norðanvert á Höfuðreiðarmúla, og
þaðan beint á sæluhús.“ Bréfið er m.a. áritað um samþykki vegna Skóga. Eldri
heimildir benda til hins sama, sbr. kafla um Skörð hér á eftir.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan eru rakin er merkjum milli jarða
almennt lýst í Lambafjöll og tekið fram að þau ráði til austurs. Í bréfi Klambrasels er
einnig miðað sérstaklega við Kistufell, sem hæst ber á Lambafjöllum, auk þess sem
norðurmerkjum Skóga er lýst norðanvert við Höfuðreiðarmúla, norðaustur af
Lambafjöllum, og suðurmerkjum Geitafells í Þverárgilsdrög, sunnan Lambafjalla.
Vesturmerki Þeistareykja, austan þeirra jarða sem hér hefur verið fjallað um, eru
einnig miðuð við Lambafjöll, sjá nánar í kafla 6.5. Eldri heimildir um merki Skóga
gagnvart Skörðum ná einnig að landi Þeistareykja. Hér ber þess að geta að Lambafjöll
eru aflíðandi fjallabelti, skorin giljum og dölum og einstaka klettabelti að austan.
Hæst ber þar Kistufjall (843 m) sem er nálægt miðjum fjallgarði, syðst eru Þverárhorn
(523 m) og Gustahnjúkur (602 m), en Gustaskarð norðan við, milli hnjúksins og
meginfjallanna. Við vettvangsskoðun óbyggðanefndar sást glöggt að Lambafjöll eru
að stærstum hluta ágætlega gróin.
Óbyggðanefnd telur að framangreindar heimildir og staðhættir bendi til þess
að merki landsvæða vestan og austan Lambafjallasvæðisins og norður undir
Reykjaheiði hafi náð þar saman, fremur en að þau lægju umhverfis fjöllin með rótum
þeirra, svo sem haldið hefur verið fram af hálfu íslenska ríkisins. Umræddur hluti af
þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu telst því allur innan merkja jarða.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
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afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf fyrir þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar voru gerð í kjölfar
þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem að framan er rakið benda
fyrirliggjandi gögn ekki til annars en að merkjum sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf
þeirra eru þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki jarðanna,
án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
nágranna sem hér geti skipt máli. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er og ljóst að eigendur jarðanna hafa
um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að land á þessu svæði hafi a.m.k.
verið numið að hluta. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Jarðir þær sem hér um ræðir liggja að öðrum jörðum, þar á meðal á fjöllum
uppi. Heimildir um afréttarnot á þessu svæði eru almenns eðlis og endurspegla fremur
beitarnot á hálendari hlutum jarðanna. Þær benda ekki til þess að land innan
merkjalýsinga jarða á þessu svæði hafi haft stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu
sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin
jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með
löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Engin gögn benda til þess
að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra
eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra og verða staðhættir, gróðurfar og
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
fjalllendis jarðanna hafi, eðli máls samkvæmt, verið takmarkaðri en láglendis þeirra,
leiðir það eitt og sér ekki til eignarréttarlegrar aðgreiningar. Loks verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
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þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 460 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar um merki felst ekki
afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Geitafells, Langavatns, Klambrasels og Brúnahlíðar, Bláhvamms og Laufahlíðar
(Brekknakots), Reykjatorfu, Þverár, Skóga og Skógahlíðar gera eignarlandskröfur til,
svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.4
6.4.1

Skörð, Skarðaborg, Einarsstaðir, Húsavík og hluti jarða á Tjörnesi, frá
Grísatungu að Grasafjöllum
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Skarða, Skarðaborga, Húsavíkur, Héðinshöfða og Syðri-Tungu
gera kröfur til sem eignarlands síns. Kröfum íslenska ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1
og kröfum gagnaðila þess í köflum 3.9–3.12. Þá er kröfum vegna Hringvers lýst í
kafla 3.13 og kröfum vegna Ytri-Tungu 1 og 1A í kafla 3.14. Þess skal getið að undir
rekstri málsins breytti íslenska ríkið staðsetningu á punkti nr. 8 (vestasta varða á
Biskupsási) á kröfulínukorti og færði hann nokkru vestar. Í kjölfarið var því lýst yfir
af hálfu eigenda jarðarinnar Fjalla í Kelduhverfi að kröfulína ríkisins næði ekki lengur
inn fyrir merki Fjalla, heldur lægi þar í vesturmerkjum. Þeir teldu sig því ekki lengur
eiga aðild að málinu. Um staðsetningu umræddrar vörðu er ágreiningur á milli annars
vegar eiganda Fjalla og hins vegar eigenda Syðri-Tungu, Hringvers og Ytri-Tungu 1
og 1A á Tjörnesi. Hinir síðarnefndu telja vörðuna liggja austar en íslenska ríkið miðar
við á kröfulínukorti sínu. Eigendur Hringvers og Ytri-Tungu 1 og 1A hafa því haldið
áfram aðild sinni að málinu, þrátt fyrir framangreinda breytingu íslenska ríkisins.
Þar sem íslenska ríkið hefur nú staðsett kröfulínu sína þannig að hún skarast
ekki lengur við kröfuvæði Fjalla, Hringvers og Ytri-Tungu telur óbyggðanefnd ekki
þörf á sérstakri umfjöllun um þau svæði hér. Merki Fjalla og Hringvers gagnvart þeim
kröfusvæðum jarðeigenda sem lína ríkisins sker koma þó til skoðunar í því samhengi
en Ytri-Tunga liggur fjær.
Landsvæði það sem um er deilt liggur í Grasafjöllum, Búrfelli,
Grísatungufjöllum og á Reykjaheiði. Svæðið er víðast hvar 3–5 km breitt frá austri til
vesturs, um 15 km langt frá norðri til suðurs og fjarlægð til sjávar á bilinu 8–16 km.
Syðst er breitt skarð í um 360 m hæð, á milli Höfuðreiðarmúla og Grísatungna, en við
Grísatungur hækkar land skarpt. Þar norður af taka við snjósæl Grísatungufjöllin (um
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700 m) og norður af þeim eru Gyðuhnjúkur og Búrfell (761 m). Enn norðar liggja
Grasafjöll sem fara lækkandi til norðurs.
6.4.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er byggt á því að þjóðlendukröfur taki til svæða sem liggi
utan landnáms. Engar landnámslýsingar virðist ná til Grísatungu- og Grasafjalla.
Jafnframt beri að hafa í huga að umrædd svæði liggi fjarri byggðum bólum, séu
heiðarlönd og/eða fjalllendi, og ekki líkur á að þau hafi verið numin í öndverðu.
Varðandi Syðri-Tungu, Héðinshöfða, Húsavík og Skörð er á því byggt að
merki þeirra nái ekki austar en að 500 metra hæðarlínu. Ekki er talið að í
merkjalýsingu Syðri-Tungu frá 1883, þar sem vísað er til ,,til fjalls á móts við þá er
land eiga að austan“, felist eignarréttartilkall umfram þjóðlendukröfulínu. Þá sé
landamerkjabréf Syðri-Tungu einungis samþykkt vegna jarða sem liggja vestanvert á
Tjörnesi. Eldri heimildir og landamerkjabréf Héðinshöfða frá 1885 styðji ekki
eignarréttartilkall austan Búrfells og Gyðuhnjúks. Heimildir greini að á þessu svæði
séu afréttarlönd, m.a. Reykja- og Tunguheiði, sbr. Sýslu- og sóknalýsingu
Þingeyjasýslna, um Húsavíkursókn 1842. Ekki sé fallist á landamerkjalýsingu
Húsavíkur frá 1885 umfram Gyðuhnjúk, sem ekki eigi sér stoð í eldri heimildum.
Merkjalýsingin sýnist taka yfir afrétti í Framfjöllum og Grísatungufjöllum. Hafnað sé
lýsingu í landamerkjabréfi Skarða frá 1892 um eignarhald austan Höfuðreiðarmúla.
Ekki sé viðurkenndur eignarréttur Skarða austan við Höskuldsvatn á Reykjaheiði, en
hún teljist til samnotaafréttar.
Eigendur Skarða og Skarðaborgar hafa krafist þess að kröfum íslenska ríkisins
gagnvart jörðum þeirra sé vísað frá óbyggðanefnd. Því er haldið fram að ríkið hafi
ekki uppfyllt skilyrði 4. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998 sem skyldi ríkið til að leggja
fram þær heimildir og gögn sem það byggi rétt sinn á og rökstyðja kröfur sínar
ítarlega. Fullyrt sé af hálfu ríkisins að nám landnámsmanna hafi legið utan við
þjóðlendukröfulínu. Þá sé því haldið fram að umrædd lönd séu afréttarlönd og hafi því
ekki verið undirorpin beinum eignarrétti. Þessi rök íslenska ríkisins séu ekki studd
neinum gögnum. Því er mótmælt að eingöngu dalir og hlíðar þeirra hafi verið numin í
öndverðu eins og ríkið haldi fram.
Til stuðnings eignarréttarkröfu sinni halda eigendur Skarða og Skarðaborgar
því fram að hafa beri í huga þá viðurkenndu sönnunarreglu íslensks eignarréttar að sá
sem fari með fullkomin umráð landareignar, hafi gert það um áratuga skeið og hafi
þinglýsta eignarheimild að landsvæðinu í hendi, þurfi ekki frekari sönnunargagna við
heldur hvíli sönnunarbyrðin alfarið á þeim sem véfengi slíkar eignarheimildir
landeigandans. Krafa íslenska ríkisins sé ekki studd neinum sögulegum
sönnunargögnum né heldur réttarlegum gögnum. Engan lagalegan rökstuðning sé að
finna fyrir því hvers vegna eignarréttur eigenda umræddra jarða samkvæmt
þinglýstum landamerkjabréfum skuli víkja.
402

403

Umræddir gagnaðilar ríkisins halda því fram að fullur hefðartími sé liðinn frá
því að landamerkjabréf voru gerð fyrir umræddar jarðir og enginn hafi getað notað
landið nema eigendur þess á hverjum tíma. Öll nýting annarra aðila á þessu landi hafi
ávallt verið háð leyfi frá eigendum. Þeir hafi þannig samkvæmt framlögðum
þinglýstum heimildum óskoraðan eignarrétt fyrir þessu eignarlandi sínu með öllum
gögnum og gæðum, m.a. á grundvelli hefðar.
Eigendur Skarða og Skarðaborgar halda því einnig fram að það landsvæði
innan jarða þeirra sem þjóðlendukrafa ríkisins tekur til hafi verið nytjað óslitið frá
örófi samhliða nýtingu á öðru landi sem tilheyri þessum jörðum og til þessa hafi þetta
land aldrei verið talið til afréttar. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til
annars en að allt land innan landamerkja samkvæmt landamerkjabréfum hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
hafi eigendur þess um langt skeið gengið út frá því að merkjum sé þar rétt lýst og
eigendur grannjarða virt og viðurkennt merkin. Við þær eignarheimildir sem þeir
byggi nú á hafi verið miðað í almennum samskiptum milli jarðareigenda sem og í
samskiptum við íslenska ríkið og stofnanir þess í meira en öld. Engar athugasemdir
hafi komið fram af hálfu ríkisvaldsins við landamerkin og hafi jarðirnar verið
skattlagðar með hliðsjón af þessum landamerkjum. Þá hafi jarðirnar verið veðsettar
með hliðsjón af þeim löndum sem þeim tilheyri og engar athugasemdir hafi komið
fram um stærð þeirra af hálfu lánveitenda sem í mörgum tilvikum hafi verið
lánastofnanir á vegum íslenska ríkisins.
Af hálfu eigenda Húsavíkur er mótmælt þeirri staðhæfingu ríkisins að nám
landnámsmanna hafi legið utan við þjóðlendukröfulínu. Örnefnisins Húsavíkur sé
getið í Landnámu, í landnámslýsingu þeirra bræðra Héðins og Höskuldar
Þorsteinssona sem hafi numið land fyrir innan Tunguheiði og lönd öll fyrir austan
Laxá. Vart sé hægt að skilja lýsingu á vestari landnámsmörkum bræðranna Héðins og
Höskuldar öðru vísi en um sé að ræða allt land austan Laxár allt til Mývatns. Því er
mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir
landi innan landamerkja jarðanna verði dregin í efa.
Vísað er til þinglýstrar landamerkjalýsingar Húsavíkur og því haldið fram að
hún nái á móti lýsingu Fjalla í Kelduhverfi án þess að á því leiki nokkur vafi. Komi
það skýrt fram í lýsingunni sjálfri auk þess sem eigandi Fjalla áriti hana með
samþykki sínu. Landamerkin séu samþykkt af eigendum allra aðliggjandi jarða,
þinglýst og færð í landamerkjabók. Gagnstætt því sem haldið sé fram í kröfulýsingu
íslenska ríkisins séu ekki heimildir um annað en að jörðin hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan landamerkja hennar hafi
eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á
sama hátt og gildi um eignarland almennt. Fjalllendið hafi þar ekki verið undanskilið.
Engin gögn bendi til þess að land austan kröfulínu íslenska ríkisins, innan merkja
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jarðarinnar Húsavíkur, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land innan merkja
hennar.
Bent er á að það hafi fyrst verið við setningu landamerkjalaga nr. 5/1882 og
síðar árið 1919 með lögum nr. 41/1919 að stjórnvöld höfðu frumkvæði að því að
gengið væri frá landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann væri
uppi. Því sé staðan sú í miklum fjölda tilfella, að elstu upplýsingar um landamerki
jarða hafi ekki orðið til fyrr en í kjölfar setningar landamerkjalaga. Byggt sé á
eignarheimildum sem eigi grundvöll í fyrrgreindum lögum. Því er haldið fram að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
sönnunargögn liggi því til grundvallar.
Vísað er til þess að málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest sé í
12. gr. laganna sé óheimilt að leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim
sé ómögulegt að axla hana. Sem dæmi um slíkar óhóflegar sönnunarkröfur megi nefna
að landeiganda sé gert að sanna eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar og
rekja framsal þeirra eignarréttinda óskertra fram á okkar daga.
Umræddir gagnaðilar ríkisins halda því og fram að eftir að ríkisvald stofnaðist
hér á landi hafi handhafar þess margsinnis bæði beint og óbeint viðurkennt fullkominn
eignarrétt þeirra innan lýstra merkja. Hafi ríkisvaldið einhvern tíma getað haft uppi
véfengingarkröfu á hendur þeim þá sé ljóst að slík krafa sé fyrir löngu fallin úr gildi
fyrir tómlæti eða fyrningu handhafa ríkisvaldsins. Gagnaðilar minna á að
heimildarskjölum þeirra fyrir jörðinni hafi verið þinglýst athugasemdalaust. Þeir hafi
þess vegna í gegnum tíðina haft réttmætar ástæður til að ætla að land innan
landamerkja jarðarinnar væri undirorpið fullkomnum eignarrétti þeirra og hafi
aðgerðir ríkisins fram til þessa aðeins styrkt þá í þeirri trú.
Til vara byggja umræddir gagnaðilar ríkisins á því að þeir hafi hefðað landið,
enda byggt það og nýtt langt umfram tilskilinn hefðartíma.
Af hálfu eigenda Syðri-Tungu og Héðinshöfða er því haldið fram að sú afstaða
ríkisins að viðurkenna ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér
enga stoð í landslögum, hefð, venju eða öðrum sögulegum heimildum. Byggt sé á
þinglýstum landamerkjum sem gerð hafi verið fyrir fjórum kynslóðum og öðrum eldri
gögnum um jarðirnar. Landamerkin hafi verið skráð og þinglesin og þar með staðfest
af þar til bærum valdsmanni og hafi síðan verið virt af hinu opinbera valdi og
einkaaðilum. Gögn þessi hafi síðan verið fullkomin sönnun um eignarrétt að
jörðunum og um merki þeirra. Þá hafi lánastofnanir hins opinbera og einkaaðila byggt
traust á þessum gögnum og eigendur jarða verið skattlagðir samkvæmt þeim.
Eigendur jarðanna hafi mátt treysta því að ríkið breytti ekki afstöðu sinni til
landamerkjanna eftir allan þennan tíma. Á því er byggt að núverandi eigendur séu í
góðri trú um eignarheimildir sínar og landamerki. Þeir hafi ekki staðið að gerð þeirra
og þeim sé ekki nákvæmlega kunnugt um hvaða gögn hafi verið fyrir hendi þegar
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landamerkin hafi verið gerð. Góð trú þeirra njóti lagaverndar en því til stuðnings er
vísað til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu.
Því er haldið fram að séu umræddar eignarheimildir ekki fullnægjandi sönnun
um beinan eignarrétt þá verði hann talinn sannaður með eignarhefð, enda hafi verið í
gildi ákvæði um eignarhefð í íslenskum lögum allt frá árinu 1281. Merki jarðanna séu
skýrt afmörkuð í landamerkjabréfum og ekki sé umdeilt að eigendur hafi nýtt land
jarðanna með þeim hætti sem aðstæður hafi leyft á hverjum tíma. Hafnað er því
viðhorfi ríkisins að ekki hafi verið unnt að stofna til eignarréttar með occupatio yfir
einskis manns landi eftir lögtöku Jónsbókar 1281. Það sé fyrst með lögtöku
þjóðlendulaga sem það sé óheimilt.
Því er mótmælt að ríkið geti byggt kröfulínu sína á óljósum lýsingum
Landnámu en þar sé aðallega getið um hverjir námu hvað en ekki nákvæmlega fjallað
um landamerki numinna jarða. Mótmælt er þeim skilningi ríkisins að þögn Landnámu
um nákvæma stærð landnáms jarðanna inn til landsins sé túlkuð með þeim hætti sem
ríkið geri. Þá er bent á að veður- og gróðurfar hafi verið annað og hagstæðara á
landnámstíma en síðar varð og byggð landsins og nýting verið með allt öðrum hætti.
Byggðin hafi náð upp í 6–700 metra hæð, eins og nýjar rannsóknir fornleifafræðinga
sanni.
6.4.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Skarða og Skarðaborgar,
Húsavíkur, Héðinshöfða og Syðri-Tungu, er rakin í köflum 5.9 til 5.12. Þá er saga
Fjalla í Kelduhverfi rakin í kafla 5.13. Af þeim heimildum sem þar er getið er ljóst að
um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 461 Þriggja þeirra er getið í Landnámu en
þeirra sér að öðru leyti fyrst stað í heimildum frá 14. og 15. öld. Hið síðastnefnda á
einnig við um þá fjórðu.
Frávísunarkröfur gagnaðila íslenska ríkisins eru einkum byggðar á því að
kröfugerð íslenska ríkisins sé hvorki nægilega skýr né nægilega vel rökstudd sbr. m.a.
4. mgr. 10. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998. Íslenska ríkið hefur fært fram gögn til
stuðnings kröfum sínum og staðsett kröfulínuna með vísan til kennileita.
Óbyggðanefnd telur málatilbúnað ríkisins nægilega skýran til að unnt sé að taka
kröfurnar til efnislegrar meðferðar. Kröfum gagnaðila íslenska ríkisins um frávísun er
því hafnað.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum þeirra og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni.
Talið frá suðri eru þetta Skörð, ásamt Skarðaborg og Einarsstöðum, í Reykjahverfi í
Norðurþingi, Húsavík, einnig í Norðurþingi, og Héðinshöfði og Syðri-Tunga í
Tjörneshreppi. Athugun þessi tekur til austurmerkja jarðanna, að því leyti sem þau
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geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í því sambandi verður einnig litið til
gagna um merki þeirra landsvæða sem samkvæmt kröfulýsingum í máli þessu liggja
að framangreindri jarðaröð, þ.e. frá Skörðum að sunnanverðu og til Syðri-Tungu að
norðanverðu. Þar liggur jörðin Fjöll í Kelduhverfi til austurs, Skógar eru sunnan
Skarða og Hringver norðan Syðri-Tungu. Loks eru Þeistareykir austan Skóga og
sunnan Fjalla, með hornmark að Skörðum. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
umræddra jarða með tilliti til þjóðlendukröfusvæðis ríkisins verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem deilt er um.
Þar sem jörðin Fjöll á vesturmerki á móti kröfusvæðum allra framangreindra
jarða, frá Skörðum í suðri og að Syðri-Tungu í norðri, verður hér fyrst gerð grein fyrir
heimildum um merki hennar, sbr. kafla 5.13.
Í landamerkjabréfi Fjalla og Auðbjargarstaða frá 1889 sem þinglesið var 23.
júní 1890, er vísað í merkjadóm frá 1887. Merkjum að sunnan og vestan er lýst svo:
,,[…] úr Rauðhól til vesturs eftir Bláskógaveginum á Sæluhús, þaðan beina stefnu
norðvestur í svonefndum olboga í miðju Jóhannesargili, þaðan beina stefnu til norðurs
eftir háfjallgarðinum í vestustu vörðu á Biskupsás á Tunguheiði.“ Landamerkjabréf
Fjalla er áritað vegna Skarða, Húsavíkur, Héðinshöfða og Þeistareykja en áritun
skortir vegna Syðri-Tungu. Ekki eru fyrir hendi aðrar lýsingar fyrirsvarsmanna Fjalla
á vesturmerkjum en í nokkrum heimildum um aðliggjandi landsvæði er vikið að þeim.
Ber þar sérstaklega að geta um lýsingu Bjarna Jónssonar á landamerkjum Skarða 1652
og ítrekaðar lýsingar á merkjum Húsavíkur. Þessar heimildir renna stoðum undir að
land Fjalla sé rétt afmarkað í landamerkjabréfinu. Þá er sérstaklega til þess að líta að í
máli þessu hefur íslenska ríkið ekki gert þjóðlendukröfu inn fyrir landamerki Fjalla
samkvæmt bréfinu. Verður þannig lagt til grundvallar að þar sé landamerkjum
jarðarinnar rétt lýst.
Næst verður fjallað um Skörð, sem liggur syðst þeirra jarða sem hér eru til
umfjöllunar. Merkjum Skarða er lýst í landamerkjabréfi frá 8. febrúar 1892, sem
þinglýst var 1. júní 1885. Þar er suðurmerkjum, gagnvart jörðinni Skógum, lýst svo til
austurs: ,,[...] Frá vörðunni ræður bein stefna sunnan á Grýluhól. Síðan ræður bein
stefna eftir tveim vörðum, er hin eystri norðvestan við Bjarnaröxl og til austurs
norðanvert á Höfuðreiðarmúla, og þaðan beint á sæluhús.“ Bréfið er m.a. áritað um
samþykki vegna Skóga, Þeistareykja, Fjalla og Húsavíkur. Í landamerkjabréfi Skóga
frá 28. maí 1892 sem þinglesið var 1. júní sama ár er norðanverðum merkjum
jarðarinnar lýst á þann veg að ,,[...] Frá vörðunni ræður bein stefna sunnan á Grýluhól.
Síðan ræður bein stefna eftir tveim vörðum, er hin eystri norðvestan við Bjarnaröxl,
síðan sama stefna utan í Bjarnaröxl til austurs norðan vert við Höfuðreiðarmúla.“
Bréfið er áritað vegna Skarða.
Landamerkjabréfum Skóga og Skarða ber þannig saman um að jarðirnar eigi
merki norður fyrir Höfuðreiðarmúla og gagnkvæmar áritanir eru til staðar.
Landamerkjum Skóga og Skarða er fyrst lýst í lýsingu séra Bjarna Jónssonar á
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landamerkjum Skarða við sölu jarðarinnar 1652. Þar kemur fram að fyrir sunnan
Skörð ráði landamerkjum Skógaá, sem falli milli Skóga og Skarða. Þá segir að
Skörðum fylgi ,,allt samfast land Grísatungur og allt austur að sæluhúsinu á móts við
Fjallamenn.“ Lýsingu þessari ber þannig saman við landamerkjabréfið sem útbúið var
240 árum síðar um að land Skarða nái austur að Sæluhúsmúla og jörðin eigi
landamerki gagnvart Fjöllum. Í dómi merkjadóms frá 14. september 1888 í
landaþrætumáli milli eigenda Skóga og Skarða er dæmt um landamerki milli jarðanna
og kveðið á um að að austanverðu sé tekin bein stefna úr garðinum laust fyrir sunnan
Grísatungur, austur í Sæluhús. Dómurinn er þannig í samræmi við lýst merki milli
Skóga og Skarða í landamerkjabréfum jarðanna sem útbúin voru fjórum árum síðar.
Í ódagsettu og óþinglýstu skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki
Þeistareykjaafréttar“, og talið er gert í kjölfar sölu Þeistareykja 1915 er norðanverðum
mörkum Þeistareykja lýst ,,[…]um Rauðhól eftir Bláskógavegi um Sæluhús í
Höfuðreiðarmúla“ og vesturmörkunum ,,[…]úr Höfuðreiðarmúla um há Lambafjöll í
Gustahnjúk.“ Bréfið er m.a. samþykkt vegna Skóga, Skarða og Fjalla.
Merkjum Þeistareykja samkvæmt framangreindum heimildum ber þannig í
aðalatriðum saman við lýst merki Skóga og Skarða austan Höfuðreiðarmúla í
Sæluhúsmúla (Skörð). Jafnframt ber landamerkjabréfi Fjalla, sem áður var gerð grein
fyrir, saman við lýst merki Þeistareykja og Skarða. Gagnkvæmar áritanir styðja enn
fremur að þau lönd sem lýst er í bréfunum hafi legið saman.
Þeim heimildum sem raktar hafa verið ber þannig saman um að Skógar, Skörð,
Fjöll og Þeistareykir eigi sameiginlegt hornmark í Sæluhúsmúla.
Norðurmerkjum Skarða, gagnvart Húsavík, er lýst svo til austurs: ,,[...]í
Tvívörður á Eystri-hamarbrekku. Þaðan ræður bein stefna um norðanvert
Höskuldsvatn í drag það sem gengur upp af vatninu; ræður svo drag það í Nykurtjörn,
og síðan sama stefna til háhryggja Grísatungufjalla og ráða síðan fjöllin beina stefnu
yfir Olnboga í Jóhannsgil að sæluhúsi.“ Merkjum Húsavíkur er lýst í landamerkjabréfi
frá 2. desember 1885 og þingl. 15. maí 1886. Þar segir svo um suðurmerki: ,,[...] frá
vörðu austast í Hnjúkum bein stefna í Rauf fyrir ofan norðurenda Höskuldsvatn [svo],
síðan stefna í Nikurtjörn og austur að Fjallalandi í Kelduhverfi.“ Austurmerkjunum er
lýst þannig: ,,Að austan, móts við Fjöll í Kelduhverfi, bein stefna á milli austur […]
endanna á landamerkjalínunum fyrir norðan og sunnan.“ Bréfið er áritað vegna
Skarða, Héðinshöfða og Fjalla.
Lýstum merkjum samkvæmt landamerkjabréfum Skarða og Húsavíkur ber
þannig saman um að merki jarðanna liggi austur fyrir Nykurtjörn og austur að landi
Fjalla. Gagnkvæmar áritanir á landamerkjabréf Skarða, Húsavíkur og Fjalla styðja enn
fremur að þau lönd sem þar er lýst hafi legið saman. Eldri lýsingar nefna ekki merki
Skarða gagnvart Húsavík en í lýsingu seljanda frá sölu Skarða árið 1652 segir þó að
merki liggi ,,[...] til fjalls uppá móts við Saltvíkurland […]“. Svo sem rakið er í kafla
5.10. hér að framan eru fyrir hendi margar heimildir um landamerki Húsavíkur, eldri
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en landamerkjabréf jarðarinnar. Í lögfestum frá árunum 1644, 1680, 1712, 1739,
1745, 1751, 1772, 1821 og 1850 er merkjum Húsavíkur lýst austur til móts við
Fjallaland í Kelduhverfi, þótt merkjunum til suðurs, gagnvart Skörðum, sé ekki lýst
sérstaklega. Þannig eru fyrir hendi alls níu heimildir eldri en landamerkjabréf
Húsavíkur um að jörðin eigi landamerki gagnvart Fjöllum. Það er öndvert við þann
málatilbúnað íslenska ríkisins að landamerkjalýsing Húsavíkur ,,umfram Gyðuhnjúk“
eigi ekki stoð í eldri heimildum. Ítrekuð lýsing landamerkja Húsavíkur til móts við
Fjallaland rennir frekari stoðum undir að land Húsavíkur, Skarða og Fjalla sé rétt
afmarkað í landamerkjabréfum jarðanna.
Heimildunum sem raktar hafa verið ber þannig saman um að land Húsavíkur
og Skarða nái austur að landi Fjalla.
Norðurmerkjum Húsavíkur, gagnvart Héðinshöfða, er lýst svo: ,,[...] yfir
Álftatjarnir, eftir tveimur vörðum í vörðu austan við Álftatjarnir, þaðan móts við
Héðinshöfða, er stefna utan við [strikað yfir Grænutjarnir] Syðri-Grænur í utanverðan
Gyðuhnjúk; síðan sama stefna austur að Fjallalandi í Kelduhverfi.“ Merkjum
Héðinshöfða er lýst í landamerkjabréfi frá 5. júní 1885 sem þinglýst var 15. maí 1886.
Suðurmörkunum er lýst svo: ,,[…] rétt norður undir svokölluðum Hafnarás; liggur svo
merkjalínan þaðan beina stefnu í Gyðuhnjúkskoll utanverðan.“ Og austurmerkjunum:
,,Að austan ráða innan áðurgreindra örnefna, að sunnan Gyðuhnjúkskolls og að
norðan Búrfellsár, takmörkin á milli Keldunesshrepps og Húsavíkurhrepps.“
Landamerkjabréfum Húsavíkur og Héðinshöfða ber þannig saman um að
merki jarðanna liggi saman og nái austur að landamerkjum Fjalla. Fyrrgreint
landamerkjabréf Fjalla mælir því ekki í mót. Gagnkvæmar áritanir á landamerkjabréf
Húsavíkur og Héðinshöfða annars vegar og Húsavíkur og Fjalla hins vegar, auk
áritunar eiganda Héðinshöfða á landamerkjabréf Fjalla styðja enn fremur að merki
jarðanna liggi saman. Þegar er greint frá lýsingum níu lögfestna Húsavíkur á merkjum
þeirrar jarðar austur að landi Fjalla. Í átta þeirra er austanverðum norðurmerkjunum
lýst ,,vt vnder Hiedinsshofda land til heidar, fÿrer austann Backaland.“ og í þeirri elstu
frá 1644 er merkjunum lýst með sama hætti hvað þetta varðar nema orðin ,,til heiðar“
er þar ekki að finna.
Lýsing landamerkjabréfanna á merkjum Húsavíkur og Héðinshöfða austur að
landi fjalla nýtur þannig stuðnings eldri heimilda um merki Húsavíkur og eldri
heimildir um merki Héðinshöfða mæla þeirri lýsingu ekki í mót.
Norðurmerkjum Héðinshöfða, gagnvart Syðri-Tungu, er lýst þannig: ,,[...]
nyrðri brúnar Sandheiðar (þó nokkuð sundurslitinn) liggur svo merkjalínan með eftir
áminnstri heiðarbrún og þaðan beina stefnu í Búrfellsá þar sem hún fellur í
Kölduhvísl, ræður svo téð Búrfellsá svo langt sem hagi nær austur.“ Sem fyrr segir er
því síðan lýst í bréfinu að austurmerkjunum ráði takmörkin milli Keldunesshrepps og
Húsavíkurhrepps. Bréfið er áritað vegna Húsavíkur en ekki vegna Syðri-Tungu og
Fjalla. Jörðin Syðri-Tunga liggur norðan Héðinshöfða og lýst merki jarðanna liggja
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saman að austanverðu. Merkjum Syðri-Tungu er lýst í landamerkjabréfi frá 23. júní
1883 sem þinglýst var 15. maí 1886. … ,,Að sunnan ræður svonefnd Kaldakvísl frá
sjó að svokallaðri Búrfellsá, þar ræður Búrfellsá til fjalls móts við Héðinshöfða land.“
Bréfið er áritað vegna nokkurra annarra aðliggjandi jarða en ekki vegna Héðinshöfða
og Fjalla. Landamerkjabréfum Héðinshöfða og Syðri-Tungu ber þannig saman um að
Búrfellsá ráði mörkum milli jarðanna að austanverðu. Skortur á gagnkvæmum
áritunum á landamerkjabréf Héðinshöfða og Syðri-Tungu hefur því ekki efnislega
þýðingu við úrlausn málsins.
Í kafla 5.11 eru raktar þær heimildir sem fyrir hendi eru um afmörkun
Héðinshöfða. Af vitnisburði vegna skipta á Hafrafellstungu og Héðinshöfða 1569
verður ekkert ráðið um afmörkun jarðarinnar til austurs en þar er talað um að gamli
Reyðarárfarvegurinn ráði mörkum að sunnan og hæðir fyrir utan Hnefadal að norðan.
Mótmæli eiganda Héðinshöfða við lögfestu Raufar 1850 veita heldur ekki frekari
vísbendingar hvað þetta varðar. Því eru ekki fram komnar eldri heimildir en
landamerkjabréf Héðinshöfða um afmörkun jarðarinnar til austurs. Sama gildir um
Syðri-Tungu en ekki nýtur við eldri heimilda en landamerkjabréfs jarðarinnar um
afmörkun hennar til austurs.
Af því sem að framan er rakið má sjá að gagnkvæmar áritanir eru víðast hvar
fyrir hendi á landamerkjabréfunum en vantar þó hvað varðar landamerki Syðri-Tungu
gagnvart Héðinshöfða og Fjöllum. Þá skortir áritun vegna Fjalla á landamerkjabréf
Héðinshöfða en bréf Fjalla er hins vegar áritað vegna Héðinshöfða.
Landamerkjabréfum Héðinshöfða og Syðri-Tungu ber saman um að Búrfellsá ráði
mörkum milli jarðanna að austanverðu. Í merkjalýsingu Héðinshöfða er það orðað svo
að áin ráði ,,svo langt sem hagi nær austur“ og í merkjalýsingu Syðri-Tungu svo að
hún ráði ,,til fjalls móts við Héðinshöfða land.“ Merkjum Héðinshöfða er, sem fyrr
segir, lýst austur að hreppamörkum Kelduneshrepps og Húsavíkurhrepps. Jörðin Fjöll
er vestasta jörðin í fyrrum Kelduneshreppi og landamerkjum hennar er lýst hér að
framan. Þá er sem fyrr greinir merkjum Syðri-Tungu lýst ,,móts við þá sem land eiga
að austan.“ Allt veitir þetta vísbendingu um að eigendur og umráðamenn SyðriTungu, Héðinshöfða og Fjalla hafi litið svo á að merki jarðanna lægju saman. Áritun
eiganda Héðinshöfða á landamerkjabréf Fjalla rennir frekari stoðum undir það.
Norðurmerkjum Syðri-Tungu, gagnvart Hringveri, er lýst ,,[…] austur veginn
að læk þeim, sem hefir upptök sín austanvert við Núpsdranga þar sem vegurinn liggur
yfir hann (hvar líka er hlaðin dys, á sama hátt og hin er að ofan er getið), þaðan ræður
lækurinn til uppsprettu og bein lína þaðan til fjalls, móts við þá er land eiga að
austan.“ Bréfið er m.a. áritað vegna Hringvers. Merkjum Hringvers er lýst í
landamerkjabréfi jarðarinnar frá 30. mars 1886 sem þinglýst var 15. maí sama ár. Þar
er suðurmerkjum jarðarinnar lýst svo: ,,[...] austur heiðarveginn allt að vaði á læk
þeim, sem hefir upptök sín austan vert við Núpsdranga; frá vaðinu ræður lækurinn til
uppsprettu, þaðan beina línu á hæstu Núpsbrún, síðan austur Núpsbrúnina […]“
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Bréfið er m.a. áritað vegna Syðri-Tungu. Landamerkjabréfum Syðri-Tungu og
Hringvers ber þannig saman um að lækurinn sem hefur upptök sín austan vert við
Núpsdranga ráði merkjum milli jarðanna, til upptaka, og þaðan sé dregin bein lína til
fjalls.
Engra heimilda, eldri en landamerkjabréfa Syðri-Tungu og Hringvers, nýtur
við um landamerkin milli jarðanna.
Landamerkjabréfin, sem rakin hafa verið, gefa til kynna að jarðir á Tjörnesi,
auk Skarða í Reykjahverfi og Húsavíkur eigi landamerki gagnvart Fjöllum austan
Grasafjalla og Grísatungufjalla. Bréfunum ber þannig í aðalatriðum saman um
afmörkun jarðanna til fjallanna og benda til að við gerð þeirra hafi verið litið svo á að
jarðirnar lægju saman á fjöllunum. Skortur á gagnkvæmum áritunum á
landamerkjabréf Fjalla og Syðri-Tungu og skortur á áritun eigenda Fjalla á
landamerkjabréf Héðinshöfða hefur því ekki efnislega þýðingu við úrlausn málsins.
Eldri heimildir styðja lýsingar landamerkjabréfanna hvað varðar Skörð og
Húsavík. Nefndar lögfestur fyrir Húsavík styðja eindregið að land jarðarinnar hafi náð
austur að landi Fjalla í Kelduneshreppi. Eldri heimildir eru hins vegar fáar varðandi
afmörkun Héðinshöfða og Syðri-Tungu, en mæla lýsingum landamerkjabréfanna þó
ekki í mót.
Samkvæmt því sem að framan er rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan merkja
jarða.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf fyrir þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar voru gerð í kjölfar
þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem að framan er rakið benda
fyrirliggjandi gögn ekki til annars en að merkjum sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf
þeirra eru í flestum tilvikum samþykkt vegna aðliggjandi jarða eða öfugt þótt ekki sé
leitað samþykkis yfir sveitarfélagamörk vegna Syðri-Tungu og samræmi er á milli
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merkja jarða á kröfusvæðinu. Bréfin voru þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim
byggt síðan um merki jarðanna, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem máli skipti við úrlausn þessa máls. Þetta
bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var
talið gilda. Þá er og ljóst að eigendur jarðanna hafa um langa hríð haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að land á þessu svæði hafi a.m.k.
verið numið að hluta. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Jarðir þær sem hér um ræðir liggja að öðrum jörðum, þar á meðal á fjöllum
uppi. Heimildir þær um afréttarnot sem íslenska ríkið vísar til kröfum sínum til
stuðnings eru almenns eðlis og endurspegla fremur beitarnot á hálendari hlutum
jarðanna. Þær benda ekki til þess að land innan merkjalýsinga jarða á þessu svæði hafi
haft stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar
umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og
4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Engin
gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins, innan merkja
jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra og verða staðhættir,
gróðurfar og nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt
nýting fjalllendis jarðanna hafi, eðli máls samkvæmt, verið takmarkaðri en láglendis
þeirra, leiðir það eitt og sér ekki til eignarréttarlegrar aðgreiningar. Loks verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Ekki er í málinu gerð krafa um þjóðlendu innan merkja Fjalla í Kelduhverfi af
hálfu íslenska ríkisins. Undir rekstri málsins féll fjármálaráðherra, fyrir hönd íslenska
ríkisins, frá þeirri kröfu auk þjóðlendukrafna til fleiri landsvæða í Kelduhverfi.
Staðhættir á vestanverðu landi Fjalla eru um margt áþekkir staðháttum austanvert á
landi Húsavíkur, Héðinshöfða og Syðri-Tungu, sem fjármálaráðherra, fyrir hönd
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íslenska ríkisins, hefur gert þjóðlendukröfur til. Þá nýtur við fjölda eldri heimilda um
afmörkun Húsavíkur til austurs og eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis meðan ekki
nýtur við viðlíka heimilda um vestanvert land Fjalla. Hvorki staðhættir né
fyrirliggjandi heimildir gefa því tilefni til að ætla að fjalllendið á austanverðu
kröfusvæði Húsavíkur sé fremur þjóðlenda en fjalllendið í vestanverðu landi Fjalla.
Af hálfu íslenska ríkisins hafa ekki verið færð fram haldbær rök fyrir því hvers vegna
svo væri.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 462 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar um merki felst ekki
afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Skarða og Skarðaborgar, Einarsstaða, Húsavíkur, Héðinshöfða og Syðri-Tungu halda
fram að háð sé beinum eignarrétti þeirra, svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til
þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.5
6.5.1

Þeistareykir
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstur eigandi Þeistareykja gerir kröfu til sem eignarlands síns. Deilt er um
eignarréttarlega stöðu Þeistareykja í heild sinni en afmörkun þeirra er óumdeild meðal
gagnaðila íslenska ríkisins að öðru leyti en því að sunnan Hrútafjalla hafa eigendur
Reykjahlíðar í Mývatnssveit einnig gert kröfu um eignarland en um Reykjahlíð er
fjallað í máli nr. 1/2007 hjá óbyggðanefnd. Heimildir þær sem ná til hins umrædda
svæðis koma því til athugunar í báðum málum en með hliðsjón af afmörkun íslenska
ríkisins á þjóðlendukröfusvæði sínu er tekin afstaða til þess hér. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila þess í kafla 3.15.
Ágreiningssvæði málsaðila
er víðfeðmt og liggur frá austanverðum
Lambafjöllum og suður undir Gæsafjöll, austur að Bunguvegg og norður að
Lönguhlíðarenda, Eyjólfshæð og Sæluhúsmúla. Svæðið er almennt vel gróið og
hallalítið og liggur víðast hvar í 250-450 m hæð yfir sjávarmáli. Styst eru um 18 km
frá ströndu í Öxarfirði að norðurmörkum kröfusvæðis Þeistareykja og um 15 km frá
norðvesturhorni þess vestur í Saltvík. Frá norðurmörkum að suðurmörkum
ágreiningssvæðisins eru um 18 km og frá vesturmörkum að austurmörkum um 16 km.
Lambafjöll eru um 19 km langur fjallaklasi vestan kröfusvæðis Þeistareykja norður af
Hólasandi og ná norður undir Reykjaheiði. Á þeim ber Kistufjall hæst (843 m), nálægt
462
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miðjum fjallgarðinum. Syðst eru Þverárhorn (523 m), Gustahnjúkur (602 m) og
Gustaskarð þar norðan við, milli hnjúksins og meginfjallanna. Norðan Lambafjalla,
við norðvesturhorn kröfusvæðis Þeistareykja, er Höfuðreiðarmúli en sunnan hans er
Jónsnípa (452 m) og Jónsnípuskarð. Austan við Lambafjöll er um 5 km breið lægð
eða dalverpi þakið hraunum og með fjölda sprungna; heitir sú stærsta Guðfinnugjá.
Mælifell er stakur hnjúkur austan Lambafjalla. Norðan hans er gróðurlendi nefnt
Mælifellshagi. Mörg lág eldvörp eru innan um hraunið, eins og Stórahversmór og
gætir víða jarðhita. Svokölluð Þeistareykjafjöll eru þrjú aðskilin fell sem liggja í röð
frá norðri til suðurs, nyrst Ketilfjall (551 m), þá Bæjarfjall (553 m) sem er nær
hringlaga og stórt um sig, aðskilið frá Ketilfjalli af Bóndhólaskarði, og syðst
Kvíhólafjall (602 m) aðskilið frá Bæjarfjalli af Kvíhólaskarði. Gróðurgeirar og skriður
skiptast á í fjöllum þessum og þar er víða jarðhiti og gular brennisteinsflesjur.
Valllendi og lyngmóar eru víða suður með fjöllum þessum en suður af eru
foksandsgeirar í Röndum norðaustur frá Hólasandi. Þeistareykjabunga (Stóra–
Vítisdyngja) (564 m) tekur við norðaustur af Þeistareykjafjöllum, mikil um sig og
hallalítil. Suður af Þeistareykjabungu eru skriðurunnin Þórunnarfjöll (663 m) og
stakur hnjúkur sunnar sem heitir Einbúi (573 m).
6.5.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er byggt á því að þjóðlendukröfur taki til svæða sem liggi
utan landnáms. Engar lýsingar landnáma virðist ná til svæðisins sunnan Kelduhverfis,
þ.m.t. Þeistareykja. Jafnframt beri að hafa í huga að umrædd svæði liggi fjarri
byggðum, séu heiðarlönd og / eða fjalllendi, sem ekki séu líkur á að hafi verið numin í
öndverðu. Um þetta er vísað til landnámslýsinga í Kelduhverfi sem ekki greini annað
en landnám í kringum Keldunes. Þá verði ekki annað ráðið af lýsingu landnáms
Grenjaðar Hrappssonar en að landnám hafi takmarkast við svæðið vestan Lambafjalla
og Þeistareykja.
Vísað er í máldaga Múlakirkju frá árinu 1318 þar sem minnst sé á Þeistareyki
sem eign kirkjunnar. Í öðrum máldögum, vísitasíum og kirknareikningum sé ítrekað
vísað til Þeistareykjalands en það sé ekki tilgreint sem sérstök jörð. Bendi það til þess
að umrætt svæði hafi hvorki verið numið í öndverðu, né hafi þar verið bújörð, heldur
hafi verið um að ræða annars konar landsvæði, afréttarsvæði, sem kirkjan hafi talið
sig hafa umráð yfir. Þeistareykir séu enda ekki landfræðilega tengdir kirkjujörðinni.
Þeistareykir virðist fyrst hafa verið byggðir um miðja 16. öld en byggð þar hafi þó
ætíð verið stopul vegna landfræðilegra aðstæðna og fjarlægðar frá byggð. Í lögfestu
frá árinu 1712 sé talað um jörðina Þeistareyki en þó sagt að hún sé óbyggð og í eyði.
Svipaða lýsingu sé að finna í lögfestu frá 1725 og 1744 og í síðari heimildum. Af
þessu megi draga þá ályktun að um sé að ræða landsvæði, annað en jörð, sem tilheyrt
hafi Múlakirkju frá fyrri tíð vegna afréttarhagsmuna. Takmörkuð byggð af og til
breyti engu þar um. Þá sé Þeistareykjaafréttur talinn til afréttarsvæða Kelduneshrepps
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í afréttarlýsingum. Nýting að öðru leyti verði ekki talin fela í sér að um jörð hafi verið
að ræða sem háð hafi verið beinum eignarrétti. Þannig virðist sem að nýting
brennisteins fram undir 1500 hafi verið almenn, sbr. m.a. lýsingu Ásverjasögu.
Svæðið innan kröfulínu ríkisins sé samnotaafréttur fyrir búfé, utan eignarlanda
einstakra jarða, auk þess sem fjarlægð frá byggð, staðhættir að öðru leyti og
landfræðilegar aðstæður, svo sem stærð, styðji að um þjóðlendu sé að ræða.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á því að Þeistareykir séu forn jörð
þó ekki sé þeirra getið í Landnámu. Líklegt sé að land jarðarinnar hafi verið innan
landnáms Höskuldar Þorsteinssonar sem numið hafi lönd öll fyrir austan Laxá og
hugsa megi sér að þar sem landnám Höskuldar takmarkist af Laxá að vestan sé líklegt
að landnám hafi takmarkast á aðrar hliðar af landnámum í Mývatnssveit og
Kelduhverfi, að ógleymdu landnámi Héðins, bróður Höskuldar, á Tjörnesi. Raunar sé
það svo að lýsing á landnámi Grenjaðar Hrappssonar virðist stangast á við
landnámslýsingu Höskuldar og vakni spurningar um hvernig beri að skýra orðalagið
„Laxárdal að neðan“. Því hafi verið slegið föstu að Kraunaheiði sé þar sem nú heitir
Múlaheiði. Í mynni Þegjandadals standi bærinn Kraunastaðir, sem lengi hafi verið
hjáleiga frá Múla og hafi verið talið að heiðin sunnan og vestan bæjarins hafi dregið
nafn sitt af honum í stað höfuðbólsins sjálfs, sem þó væri nærtækara. Sögnin að
krauna merki að suða eða kliða og stutt sé í sögnina að krauma. Til sé sú heiði
norðanlands þar sem kraumi og suði í leirhverum, en það sé Reykjaheiði og á þeirri
heiði sé land jarðarinnar Þeistareykja. Þeirri kenningu sé því varpað fram að
Kraunaheiði sé í raun þar sem nú heitir Reykjaheiði. Múlaheiði og Þorgerðarfjall hafi
saman borið nafnið Þorgerðarfell (í fleirtölu) og liggi Þegjandadalur þeirra á milli.
Orðalagið „Laxárdal að neðan“ merki því Laxárdal fyrir neðan Reykjaheiði, þ.e.
Þeistareyki, eða Lambafjöll. Landnám Grenjaðar gæti þannig hafa verið beggja megin
Laxár og því til stuðnings er bent á það að í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalín sé jörðin Geitagerði (Geitafell) sögð vera heimaland Grenjaðarstaða. Ekki sé
það tíundað sérstaklega en jarðirnar Langavatn og Klambrasel, sem séu næstu jarðir
fyrir norðan Geitafell, hafi um langan aldur verið í eigu Grenjaðarstaða. Fyrrgreindar
jarðir séu allar fyrir austan Laxá og þess vegna í landnámi Höskuldar Þorsteinssonar.
Þannig gæti hugsast að Grenjaður hafi numið land á undan Höskuldi og Héðni og þeir
því numið land fyrir innan Tunguheiði og austan Laxá en landnámið takmarkast af
landnámi Grenjaðar að sunnan. Þeistareykir hafi lengi tilheyrt kirkjunni í Múla í
Aðaldal og land Múla verði að teljast innan landnáms Grenjaðar, enda stutt milli
Grenjaðarstaða og Múla. Eigendur Múla hafi eignast Þeistareyki þegar landnáminu
hafi verið skipt í smærri einingar eða kirkjan í Múla eignast jörðina fyrir löggerning
sem nú sé glataður en vitað sé að Múlakirkja hafi talið Þeistareyki meðal eigna sinna í
máldaga frá 1318.
Mótmælt er þeirri fullyrðingu íslenska ríkisins, að sýnt sé að nám
landnámsmanna hafi legið utan við þjóðlendukröfulínu, sem rangri og ósannaðri.
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Fram komi í almennum niðurstöðum óbyggðanefndar að skýrar frásagnir Landnámu
hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar og hafi þessar niðurstöður verið staðfestar af
dómstólum. Þá er mótmælt þeim fullyrðingum íslenska ríkisins að ólíklegt verði að
teljast að land Þeistareykja hafi verið numið og að hvergi greini að landið hafi verið
beinum eignarrétti undirorpið. Þessu er mótmælt, auk þeirra röksemda sem að baki
búi, sem röngu og ósönnuðu. Máldagar, sem íslenska ríkið vísi í, séu formfastir
gerningar. Elstu rituðu heimildina um Þeistareyki sé að finna í Auðunarmáldaga frá
1318 en þar sé jörðin talin upp meðal sjálfstæðra jarða í eigu staðarins. Þetta sjáist og
berlega í yngri máldögum og því er þannig mótmælt að heimildir greini ekki frá því
að land jarðarinnar Þeistareykja hafi verið beinum eignarrétti undirorpið.
Bent er á að í vísitasíubréfi Jóns biskups frá árinu 1431 segi að kirkjan í Múla
eigi selför í Þeistareykjaland. Óleyfilegt sé hins vegar að reisa sel í afrétti, sbr. 46.
kapítula Búnaðarbálks Jónsbókar. Heimilt hafi verið að reisa sel í almenningum en
Þeistareykjaland verði ekki flokkað sem almenningur enda mat íslenska ríkisins að
landið sé innan afréttarsvæða. Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá árinu 1461 sé
Þeistareykja getið á undan jörðinni Vindbelg við Mývatn og Knútsstöðum í
upptalningu yfir jarðeignir Múlakirkju. Þar greini frá því að landskuld af hjáleigum
Múlastaðar hafi verið 4 merkur en aðrar 4 merkur í landskuld utan garðs ef lýkst af
Þeistareykjum. Þetta sé ótvíræð heimild um að fyrir 1461 hafi Þeistareykir verið
byggðir leiguliða og landskuld reiknuð svo að jörðin hafi verið metin til verðs og
tíunduð. Þá sé þess getið í eignaskrá Hólastóls í Sigurðarregistri frá árinu 1550 að
biskupsstóllinn hafi átt fjögur kúgildi á Þeistareykjum og sé það ótvíræð heimild um
að jörðin hafi verið byggð. Af framangreindu, auk annarra heimilda úr íslensku
fornbréfasafni, megi ráða að minnsta kosti tvennt. Annars vegar að Þeistareykir hafi
verið jörð, metin til verðs, byggð leiguliðum og greidd af henni landskuld og leiga.
Hins vegar að Þeistareykir hafi verið sjálfstæð jörð og ekki hluti af heimalandi Múla,
eins og látið sé í veðri vaka í kröfulýsingu íslenska ríkisins.
Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín sé greint frá því að jörðin
Þeistareykir sé nýlega komin í eyði, þ.e. árið 1710. Jörðin hafi verið metin á 20
hundruð og landskuld eitt hundrað, kúgildi hafi verið þrjú og leiga hafi verið greidd í
smjöri til Múlastaðar. Þá segir m.a. að kvaðir séu engar á jörðinni en þó sé þess getið
að jörðin sé brúkuð til slægna af prestinum í Húsavík með leyfi Múlaprests.
6.5.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Þeistareykja er rakin í kafla
5.14. Svo sem þar kemur fram er Þeistareykja fyrst getið í heimildum frá 14. öld.
Búseta hefur snemma orðið stopul og landið lengi verið nýtt til sumarbeitar.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í þeim heimildum sem fjalla
um landamerki Þeistareykja. Þar sem Þeistareykir, eins og þeim er lýst í kröfugerð
gagnaðila íslenska ríkisins, eru að öllu leyti innan þjóðlendukröfusvæðis ríkisins tekur
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athugun þessi til heildarmerkja. Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins í máli þessu er
m.a. byggt á skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki Þeistareykja afréttar“. Það er
ódagsett og óþinglýst en líklegt er að það sé gert eftir sölu Þeistareykja 1915, til
Aðaldælahrepps og Reykdælahrepps, þar sem það er undirritað af oddvitum þeirra.
Skjalið hefur verið talið ritað af Benedikt Jónssyni á Auðnum sem var uppi 18461939. Þá liggur fyrir lýsing á landamerkjum Þeistareykjaafréttar, dags. 16. september
1948 og færð í landamerkjabók sýslumanns 31. júlí 1951. Bæði þessi skjöl bera
undirritanir fyrirsvarsmanna Þeistareykjaafréttar og áritanir um samþykki vegna fjölda
aðliggjandi landsvæða sem ekki eru að öllu leyti hin sömu. Þeir málsaðilar sem nú
kalla til beins eignarréttar yfir Þeistareykjum byggja á fyrrnefnda skjalinu sem að
líkindum er eldra. Jafnframt er í máli þessu nokkur fjöldi eldri merkjalýsinga, einkum
lögfestur frá 1744-1792 og 1854, auk auglýsingar frá 1809. Loks liggur fyrir dómur
Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 28. maí 1998 um afmörkun Þeistareykja gagnvart
jörðum í Kelduhverfi.
Til viðbótar við framangreint verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða
sem samkvæmt kröfulýsingum í máli þessu liggja að Þeistareykjum. Er þá Ás til
austurs, Skógar til norðvesturs en Þverá, Reykjatorfa, Bláhvammur og Laufahlíð,
Klambrasel, Langavatn og Geitafell til vesturs. Til norðurs liggja jarðir í Kelduhverfi,
þ.e. Fjöll, Sultir, Víkingavatn, Ólafsgerði, Kílakot, Vogar, Grásíða, Garður, Laufás og
Kvistás. Til suðurs er ágreiningssvæði íslenska ríkisins og þinglýstra eigenda
Reykjahlíðar og Grímsstaða 2 sem fjallað er um í máli 1/2007 hjá óbyggðanefnd. Að
fenginni niðurstöðu um afmörkun Þeistareykja verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu þess landsvæðis sem aðilar máls þessa deila um.
Norðurmerki Þeistareykja liggja að jörðum í Kelduhverfi. Um þau var dæmt
með dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 28. maí 1998 í máli nr. E-192/1997,
sem gagnaðilar íslenska ríkisins í þessu máli, áttu aðild að. Þar eru umrædd merki
dæmd vera eftir beinni línu frá austri úr hæsta punkti miðhæðar Eyjólfshæðar í
hápunkt norðurenda Rauðhóls og þaðan eftir beinni línu í Sæluhústóft við
Sæluhúsmúla á Reykjaheiði. Dómnum var ekki áfrýjað en dæmd merki fara að nokkru
gegn því sem greinir í landamerkjalýsingu Þeistareykjaafréttar frá 1948. Gagnaðilar
íslenska ríkisins miða kröfu sína um norðurmörk Þeistareykja við þá línu sem
ákvörðuð var í dómnum. Merkin til norðurs þarfnast því ekki frekari skoðunar.
Verður þá litið til vesturmerkja, gagnvart Lambafjöllum og Reykjaheiði, eða
jörðum í Aðaldælahreppi og Reykjahverfi. Í skjalinu sem ber yfirskriftina
„Landamerki Þeistareykja afréttar“ og talið er gert í kjölfar sölu Þeistareykja 1915
segir: „[…] að vestan gegnt Skarða, Skóga, Þverár, Reykja, Brekknakots,
Klambrasels, Langavatns, Geitafells, Kasthvamms og Hólalöndum, eru samkvæmt
þinglesnum og staðfestum landamerkjaskrám allra þessara jarða, merkin þannig: „úr
Höfuðreiðarmúla um há Lambafjöll í Gustahnjúk og þaðan um Þverárgilsdrög,
Kröflugil og eftir Sandi í suðvestur hornmark“ á Hólasandi þar sem norðurrönd
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Eilífshnjúks sér norður undan Gæsafjallahorni nyrðra. Bréf þetta er undirritað vegna
hreppsnefnda Reykdæla- og Aðaldælahreppa, sem áður voru hlutar Helgastaðahrepps
en Helgastaðahreppi var skipt upp í Reykdælahrepp og Aðaldælahrepp undir lok 19.
aldar. Það er einnig áritað um samþykki vegna allra umræddra jarða að vestanverðu.
Landamerkjalýsing sú sem dagsett er 16. september 1948 og skráð var í
landamerkjabók er í öllum meginatriðum eins og sú sem áður greindi. Þar er miðað
við Lambafjöll, frá Gustaskarði að sunnan og í Jónsnípu á Höfuðreiðarmúla að
norðan, og frá síðastnefnda punktinum áfram í Sæluhússmúla. Bréfið er áritað vegna
jarða vestan Lambafjalla, annarra en Brekknakots. Um jarðirnar sem liggja vestan
kröfusvæðis Þeistareykja er fjallað í kafla 6.3. Í landamerkjabréfum þeirra er merkjum
til austurs almennt lýst í Lambafjöll og tekið fram að þau ráði til austurs. Í bréfi
Klambrasels er einnig miðað sérstaklega við Kistufell, sem hæst ber á Lambafjöllum,
auk þess sem norðurmerkjum Skóga er lýst norðanvert við Höfuðreiðarmúla,
norðaustur af Lambafjöllum, og suðurmerkjum Geitafells í Þverárgilsdrög, sunnan
Lambafjalla. Bréf Reykjatorfu er áritað um samþykki vegna Þeistareykja en ekki
annarra jarða vestan Lambafjalla. Lögfestur og auglýsing frá tímabilinu 1744 til 1854
tilgreina einnig Lambafjöll sem vesturmörk. Þá tilgreina merkjalýsingar jarðanna
vestan Lambafjalla fjöllin sem austurmörk, sbr. kafla 6.3.3.
Hér ber þess að geta að Lambafjöll eru aflíðandi fjallabelti, skorin giljum og
dölum og einstaka klettabelti að austan. Hæst ber þar Kistufjall (843 m) sem er nálægt
miðjum fjallgarði, syðst eru Þverárhorn (523 m) og Gustahnjúkur (602 m), en
Gustaskarð norðan við, milli hnjúksins og meginfjallanna. Óbyggðanefnd telur að
orðalag í framangreindum heimildum og staðhættir bendi til þess að merki landsvæða
vestan og austan Lambafjallasvæðis og Reykjaheiðar hafi verið talin ná saman á
fjöllum, fremur en að þau lægju með fjallsrótum, svo sem haldið hefur verið fram af
hálfu íslenska ríkisins. Áritanir á skjalið sem ber yfirskriftina „Landamerki
Þeistareykja afréttar“ um samþykki fyrirsvarsmanna jarða vestan Lambafjalla bendir
til hins sama svo og áritun fyrirsvarsmanns Þeistareykja um samþykki á
landamerkjabréf Reykjatorfu. Samræmi er þannig milli heimilda um afmörkun
Þeistareykja til vesturs og afmörkunar gagnaðila íslenska ríkisins.
Sunnanverðum merkjum Þeistareykja er lýst svo í hinu ódagsetta skjali sem
ber yfirskriftina „Landamerki Þeistareykja afréttar“: „Suðvestur horn landsins er á
Hólasandi þar sem norðurrönd Eilífshnjúks sér norður undan Gæsafjallahorni nyrðra.
Þaðan ræður merkjum að sunnan gengt Grímsstaða og Reykjahlíðar löndum,
samkvæmt þinglesnum landamerkjaskrám þeirra jarða, bein stefna um Gæsafjallahorn
nyrðra á Eilífshnjúk, gengt Hrútafjöllum.“ Skjalið er m.a. áritað um samþykki af
umboðsmönnum Grímsstaða og Reykjahlíðar. Í landamerkjabréfi Þeistareykjaafréttar
frá 1948 er merkjunum lýst frá Borgarvegg stutt norður af Ethól, vestur eftir beinni
línu sem þversker vegginn, stefnu af Eilíf á norðurrætur Gæsafjalla og sömu stefnu frá
þeim stað er rætur fjallanna ganga lengst norður og vestur mó og sand þar sem
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Eilífshnúk beri við Gæsafjöll að norðan, allt vestur á Merkihnjúk á Klapparbrekku, en
þaðan beina stefnu á Gustaskarð. Bréfið er m.a. samþykkt vegna Grímsstaða og
Reykjahlíðar. Þessum landamerkjalýsingum ber þannig saman um suðurmerkin frá
Borgarvegg norður af Ethól að Merkihnjúk. Hins vegar eru þær ósamhljóða varðandi
suðvestur horn svæðisins, vestan Merkihnjúks á Klapparbrekku. Þá er í yngri
lýsingunni austasti punktur suðurmerkjanna Borgarveggur norður af Ethól en óljóst
virðist hvort sú eldri miði við að merkin nái alla leið austur í Eilíf eða hvort einungis
sé tekin sjónhending þangað frá nyrðra Hólasandi.
Í landamerkjabréfi Grímsstaða í Mývatnssveit frá 8. maí 1891 sem þinglesið
var 12. júlí 1892 er merkjum þeirrar jarðar til norðurs lýst ,,frá botni [Hamarskíls]
beint norður Mývatnssand stefnu í svonefnda Skeið austan í Lambatindafjöllum og að
því takmarki norður, er Eilífsfjall á Grjóthálsi sézt norðurundan Gæsafjöllum. Þá er
bein stefna til austurs í nefnt fjallmerki milli Grímsstaða og Þeistareykjalands þar til
Bóndhóll er stendur vestur af Gæsafjöllum sunnanverðum er beina stefnu þaðan í
Hrafnabjörg.“ Landamerkjabréfið var m.a. samþykkt af umráðamanni Þeistareykja. Í
landamerkjabréfi Reykjahlíðar frá 8. apríl 1891 sem þinglesið var 29. maí sama ár er
merkjum þeirrar jarðar til norðurs lýst frá Eilífshnúk, beina stefnu yfir Hrútafjöll og
Gjástykki móti Þeistareykjalandi, vestur í mó þar til Bóndhóll er genginn í hásuður og
Eilífshnjúkur ber rétt norður undir Gæsafjöllum. Bréfið var samþykkt vegna
Þeistareykjalands.
Lýst merki Grímsstaða til norðurs samrýmast þannig lýstum merkjum
Þeistareykja til suðurs hinu ódagsetta skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki
Þeistareykja afréttar“, að því marki sem sú síðarnefnda lýsir suðurmerkjunum. Lýst
merki Reykjahlíðar til norðurs virðast einnig fá samrýmst lýstum merkjum
Þeistareykja til suðurs í því skjali.
Kemur þá til skoðunar hvað ráðið verður af eldri heimildum um sunnanverð
landamerki Þeistareykja. Í lögfestu Múlaprests frá árinu 1744 og síðari lögfestum frá
árunum 1753, 1762, 1772, 1775 og 1776 er merkjunum að sunnanverðu lýst ,, So
langt framm j Mó, þar til Ylÿfz fiall er nærre geinged under Giæsadals fioll, og So rett
austur og Vestur[…]“ Áður er lýst vesturmerkjum Þeistareykja samkvæmt
lögfestunum en um austurmerkin segir aðeins: „,Ad austan rædur Land eign þeirra
manna sem nærst kunna Sier landeign ad bevÿsa.“ Virðist liggja beinast við að túlka
lögfesturnar, með hliðsjón af þeim lýstum mörkum til vesturs svo að suðurmerki
Þeistareykja samkvæmt þeim liggi til vesturs að þeirri línu sem afmarkar vesturmerki
jarðarinnar, nærri suðurenda Lambafjalla. Sömuleiðis virðast suðurmerkin mynda
hornmark með þeirri línu sem afmarkar austurmerkin. Óbyggðanefnd telur því að
frásögn hins ódagsetta skjals sem ber yfirskriftina „landamerki Þeistareykja afréttar“,
af afmörkun Þeistareykja til suðvesturs eigi sér stoð í lögfestunum.
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Óbyggðanefnd telur að orðalag í framangreindum heimildum, gagnkvæmar
áritanir og staðhættir bendi til þess að merki Þeistareykja annars vegar og Grímsstaða
og Reykjahlíðar hins vegar, hafi verið talin ná saman.
Merkjum Þeistareykja til austurs gagnvart Ásheiði er lýst á eftirfarandi veg í
hinu ódagsetta skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki Þeistareykja afréttar“: „Að
austan gegnt Áss og Svínadals landi ráða merkjum Hrútafjöll, samkvæmt fornum
máldögum og lögfestum Áss, og frá Hrútafjöllum í Kerlingarhól.“ Skjalið er ekki
undirritað vegna Áss. Í landamerkjalýsingu fyrir Þeistareykjaafrétt sem dagsett er 16.
september 1948 og skráð var í landamerkjabók er merkjunum til austurs lýst svo: „Að
austan eru merki fyrst bein stefna af Eyjólfshæð suður í norðurenda Bunguveggjar,
þar sem varða er. Þá ræður merkjum gjáveggurinn, Bunguveggr þar til hann þrýtur
austur af Þeistareykjatungu sunnanvert. Frá veggjarenda á þessum stað ræður bein lína
suður að Hituhólum miðjum og sama stefna suður yfir hólana. Frá sunnanverðum
Hituhólum ræður óslitinn gjáveggur, Borgaveggur, allt suður að beinni línu sem þar
sker vegg þennan, stefnu austan frá Eilífshnjúk og vestur að rótum Gæsafjalla að
norðan.“ Bréf þetta var m.a. undirritað vegna Ásheiðar. Merkjalýsingunum ber þannig
ekki saman um merki Þeistareykja til austurs en í fyrrnefndu heimildinni er land
Þeistareykja talið ná talsvert lengra til austurs en í þeirri síðarnefndu.
Í landamerkjabréfi fyrir Ás og Svínadal frá 1. maí 1889 sem þinglýst var 24.
júní 1890 er merkjum Áss til vesturs lýst frá Gangnamannaskarði (hinu syðra) í
Hrútafjöllum, ,,og þaðan þvert í vestur þangað til bein stefna fæst útí Búnguveggi (rétt
horn) og úr Bunguveggjum beina línu útí Eyjólfshæð austur í Kerlingarhól, […].“
Bréfið er m.a. samþykkt af umboðsmanni Þeistareykja. Merki Ásheiðar sem lýst er í
bréfinu koma heim og saman við afmörkun gagnaðila ríkisins, í máli þessu, á
austanverðum merkjum Þeistareykja og hið ódagsetta skjal sem ber yfirskriftina
„Landamerki Þeistareykjaafréttar“.
Í lögfestu Múlaprests frá 1744 og síðari lögfestum frá árunum 1753, 1762,
1772, 1775 og 1776 er austurmörkum Þeistareykja ekki lýst á annan veg en: ,,Ad
austan rædur Land eign þeirra manna sem nærst kunna Sier landeign ad bevÿsa.“ Þá
er auglýsing Múlaprests um landamerki Þeistareykja frá 1809 torráðin varðandi
austurmerkin. Þó virðist mega túlka hana svo að þar sé land Þeistareykja talið ná allt
austur að Eilífshnjúk. Allt að einu verður lýsing hinna eldri heimilda á austurmörkum
Þeistareykja ekki talin mæla í mót hinu ódagsetta skjali sem ber yfirskriftina
„Landamerki Þeistareykja afréttar“ og gagnaðilar íslenska ríkisins byggja hér á.
Framangreindar heimildir bera með sér að land Þeistareykja hafi a.m.k. náð
austur að línu þeirri sem gagnaðilar íslenska ríkisins draga frá miðhæð Eyjólfshæðar
að Hituhólum. Gagnkvæmar áritanir umráðamanna Þeistareykja og Áss á
landamerkjabréfin benda einnig til þess að litið hafi verið svo á að lönd þeirra lægju
saman. Óljóst er hins vegar hvort suðaustanvert kröfusvæði Þeistareykja í máli þessu,
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þ.e. landsvæðið suðaustan Hituhóla allt austur að Eilífshnjúk teljist til Þeistareykja í
þeim heimildum sem raktar hafa verið.
Um suðaustanvert kröfusvæði Þeistareykja er ágreiningur milli gagnaðila
íslenska ríkisins í máli þessu annars vegar og gagnaðila ríkisins vegna Reykjahlíðar í
Skútustaðahreppi, í máli nr. 1/2007 hins vegar. Af hálfu hvorra um sig er gerð krafa
um beinan eignarrétt að svæðinu. Umræddir gagnaðilar ríkisins hafa afmarkað þann
hluta kröfusvæðis síns hvor með sínum hætti. Um er að ræða landsvæði sem afmarkað
er af línu sem dregin er á milli punkta nr. 9-12 á kröfulínu gagnaðila ríkisins vegna
Reykjahlíðar og þaðan aftur í punkt nr. 9 sem einnig er punktur númer 7 á kröfulínu
gagnaðila ríkisins vegna Þeistareykja. Svæðið afmarkast þannig af línu sem dregin er
úr Eilífi í beina stefnu yfir Hrútafjöll og Gjástykki að Hituhólum. Þaðan suður að
sveitarfélagamörkum Aðaldælahrepps og Skútustaðahrepps í stefnu á Ethóla. Þaðan
fylgir línan sveitarfélagamörkum austur í Eilíf. Úrlausn þess álitaefnis hvernig merkin
teljist rétt dregin á þessu svæði fellur einungis innan verksviðs óbyggðanefndar ef
umrædd mörk liggja að einhverju leyti að þjóðlendu. Sé þar hins vegar um að ræða
eignarlönd beggja vegna verður að útkljá ágreininginn eftir öðrum leiðum enda ekki á
verksviði óbyggðanefndar að taka afstöðu til merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga
nr. 58/1998. Frekari athugun á þessu atriði er því komin undir því hver niðurstaða
óbyggðanefndar er um eignarréttarlega stöðu Þeistareykja, Ásheiðar og Reykjahlíðar.
Niðurstaða óbyggðanefndar er því sú að austurmerkjum Þeistareykja sé rétt
lýst, af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, frá Eyjólfshæð eftir sveitarfélagamörkum
suður að Hituhólum. Ekki verður hins vegar að svo stöddu tekin afstaða til
sunnanverðra austurmerkja Þeistareykja, eftir atvikum gagnvart Ásheiði eða
Reykjahlíð.
Framangreindar heimildir um afmörkun Þeistareykja taka til þess hluta
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar enda þótt þeim beri
ekki saman í öllum atriðum. Merkjalýsingar aðliggjandi landsvæða til allra átta benda
einnig til að merki þeirra og Þeistareykja liggi saman. Óbyggðanefnd telur rétt að
leggja til grundvallar að með afmörkun Þeistareykja í máli þessu sé ekki gengið
lengra í að afmarka Þeistareykjum land en heimildir eru fyrir. Þar sem deilt er um
hluta merkja milli Þeistareykja og Reykjahlíðar, sunnan Hrútafjalla, kann hluti
ágreiningssvæðis máls þessa þó að vera innan merkja Reykjahlíðar, sbr. kafla 6.4 í
máli nr. 1/2007.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir

420

421

jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla eða inn
til landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður að telja líklegt að land á þessu svæði hafi a.m.k. verið
numið að hluta.
Þeistareykja er fyrst getið í máldaga Auðunar rauða frá 1318. Þar kemur fram
að ,,Þeistareykja land“ tilheyri Múlakirkju. Hið sama kemur fram í síðari máldögum. Í
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461 er Þeistareykja getið í upptalningu jarða í
eigu kirkjunnar, á undan jörðunum Vindbelg og Knútsstöðum. Hið sama er uppi á
teningnum í Sigurðarregistri frá 1525. Í kirknaskrá Guðbrands biskups frá 1569 er
Þeistareykja getið meðal jarða Múlakirkju. Í vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687
er enn upptalning á jörðum Múlakirkju og Þeistareykir þar á meðal. Þess er getið að
landskuld Þeistareykja sé 1 hundrað. Hið sama kemur fram í vísitasíubók Einars
Þorsteinssonar 1694-1695 nema hvað landskuldar er þar ekki getið. Einnig má sjá í
lögfestu séra Gísla Einarssonar fyrir Múlastað sem þinglýst var árið 1695 að litið var á
Þeistareyki sem jörð í eigu Múlakirkju. Þá eru Þeistareykir nefndir jörð í lögfestum frá
1744, 1749, 1753, 1762, 1772, 1775, 1776 og 1792. Í lögfestunum er jörðin lögfest
með túnum, engjum, holtum, högum og öðrum landsnytjum og ekkert undan skilið
sem fylgi jörðinni og fylgt hafi. Í dómi Hæstaréttar Danmerkur vegna
brennisteinsnáms á Þeistareykjum árið 1823 er talað um ,,kirkjujörðina“ Þeistareyki.
Þá er greint frá því í jarðamati í Helgastaðahreppi 1848 að Þeistareykir séu eyðijörð
sem áður hafi verið talin 20 hundruð. Loks er í bréfi danska dómsmálaráðuneytisins til
amtmanns í Norður- og Austuramti um leigusamning á brennisteinsnámum í
Þingeyjarsýslu, 1872 talað um ,,Kirkejorden Þeistareykir“.
Þeistareykir virðast löngum hafa legið í eyði. Að því er greinir í reikningi
Múlaprests 1743 yfir tekjur kirkjunnar, mun vera sagt frá því í máldaga frá 1563, sem
settur sé saman eftir þremur Hóladómkirkjumáldögum, að Þeistareykjaland sé ein af
eyðijörðum kirkjunnar sem sögð er hafa verið óbyggð í meira en öld og sé það enn. Í
skrá um eignir Hólastóls og Hólakirkju 1550 er hins vegar getið um að biskupsstóllinn
hafi átt 4 kúgildi í Þeistareykjum, sem bendir til að jörðin hafi einhvern tímann fyrir
þann tíma verið í byggð. Í jarðabók Árna Magnússonar segir um Þeistareyki 1712 að
þeir séu ,,nú í eyði og næstliðið ár.“ Síðan segir: ,,Flestum þykir líklegt að þessi jörð
muni ekki aftur byggjast, helst fyrir því, að hún liggur frammi á eyðifjalli, hvörgi
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skemmra til byggða en hálfa þingmannaleið.“ Einnig kemur fram í jarðabókinni að
jörðina brúki nú til slægna sr. Magnús Einarsson á Húsavík. Á 18. öld og síðar voru
Þeistareykir ítrekað boðnir upp til ábúðar með litlum árangri. Múlaprestur bauð
jörðina upp til ábúðar 1712 án árangurs. Nokkrum árum síðar náðust samningar um
ábúð jarðarinnar en Gísli Einarsson í Múla kærði Svein Þorsteinsson í Tóvegg fyrir
samningsrof árið 1722 eftir að Sveinn hafði tekið Þeistareyki til ábúðar en hætt við.
Svo virðist sem jörðin hafi síðan verið leigð út til annarrar notkunar en ábúðar. Í
óársettri eignaskrá Múlakirkju, sem talin er yngri en frá 14. maí 1724, kemur fram að
meðal eyðijarða sem fylgi staðnum séu Þeistareykir sem leigðir séu til heyskapar og
hestagöngu. Þar segir einnig að ,,nú um stundir“ hafi ekki tekist að byggja jörðina
vegna vatnsleysis og fjarlægðar frá mannabyggðum. Þeistareykir voru aftur boðnir til
ábúðar á manntalsþingi á Helgastöðum árið 1725 en ekki tókst að fá jörðina byggða.
Enn voru Þeistareykir boðnir til ábúðar án árangurs á manntalsþingum 1744 og 1749.
Þá kemur fram í bréfi Múlaprests 1781 að Þeistareykir hafi margoft verið boðnir upp
til ábýlis en án árangurs vegna þess hversu afskekkt og fjarri mannabyggðum jörðin
sé. Hún sé hins vegar leigð til heyskapar og hestagöngu yfir vetrarmánuðina. Enn
voru Þeistareykir boðnir upp til ábúðar með auglýsingu Múlaprests 1809. Árið 1816
tókst loks að byggja Þeistareyki. Í byggingarbréfinu er m.a. leigugjaldið tiltekið og
leiguliðanum heimilað landið til allra leiguliðanota og gagnsemda, að undanskilinni
grasatekju, til næstu fardaga. Í vitnisburði Ingjalds Jónssonar fyrrverandi Múlaprests
sem lagður var fram við réttarhöld árið 1819 kemur fram að Þeistareykir hafi frá alda
öðli ekki verið stöðuglega setnir eða byggðir vegna (að sögn) vatnsskorts í
þurrkasumrum. Þar kemur einnig fram að Þeistareykir hafi lengi verið leigðir bónda í
Saltvík til slægna, hestagöngu á vetrum og frjálsrar grasatekju. Síðar hafi þeir verið
leigðir forstöðumanni brennisteinsverksins, N. Buck, en presturinn segist hafa liðið
mikinn skaða á heybjörg þar vegna flutnings á brennisteini úr Þeistareykjanámum.
Árið 1835 komu fram mótmæli leigutaka Þeistareykja við leigusamningi Múlaprests
og verslunarinnar Örum & Wulf sem tók til brennisteinsnáma Þeistareykja. Hins
vegar er í ágripi af lífssögu Höskulds Jónssonar getið um að umsókn hans um leyfi til
að taka upp byggð á Þeistareykjum hafi verið hafnað þar sem Múlaprestur hafi sagst
ekki mega missa not jarðarinnar. Höskuldur mun hafa sótt um ábúðina árið 1836. Í því
ljósi er líklegra að leigutakinn sem mótmælti samningnum ári áður hafi ekki haft ábúð
á Þeistareykjum heldur einungis leigt þar tiltekin afnot.
Áhugi á búrekstri á Þeistareykjum virðist hafa glæðst einhvern tíma á fyrri
hluta 19. aldar. Þannig kemur fram í uppkasti að svari Skúla Tómassonar, þáverandi
Múlaprests, líklega frá 1843, til sýslumanns vegna kvörtunar bænda í Kelduhverfi
undan ágangi búfénaðar af Reykjaheiði, að hann hefði fyrir löngu getað byggt
Þeistareyki með góðum kjörum en hafnað því bæði vegna Keldhverfinga og annarra
nágranna sem hafi viljað njóta frelsis þar fyrir skepnur sínar. Í lýsingu á
Þeistareykjum sem gerð var vegna fyrirhugaðrar sölu jarðarinnar 1914 kemur fram að
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forn leigumáli Þeistareykjalands með Mælifellshögum, alla þá tíð er það heyrði undir
Múlakirkju, hafi verið 4 veturgamlir sauðir, þegar það var leigt sem býli. Talið er að
síðast hafi verið byggt upp á Þeistareykjum upp úr 1868.
Óbyggðanefnd telur heimildir frá 15. öld ótvírætt benda til þess að Þeistareykir
hafi þá verið taldir til jarða í eigu Múlakirkju.463 Enda þótt búseta hafi verið stopul á
Þeistareykjum var margoft leitast við að byggja jörðina og nýta hana sem slíka. Elstu
heimildir um Þeistareyki eru ekki eins afdráttarlausar.
Eins og komið hefur verið inn á eru heimildir um nýtingu Þeistareykja til
brennisteinsnáms. Í áður nefndu bréfi Múlaprests frá 1781 kemur fram að í landi
Þeistareykja séu brennisteinsnámur sem margir sæki í en geti með engu móti nýtt sér
námurnar nema með því að fara inn á landsvæði kirkjunnar. Með bréfinu bannaði
presturinn öll afnot af jörðinni, þ.m.t. að þeir sem sæktu í námurnar notuðu leiguland
kirkjunnar undir hesta sína eða á annan máta til skaða. Múlaprestur höfðaði mál gegn
konungi vegna eignarhalds á brennisteinsnámum í Þeistareykjalandi á árunum um
1820. Við réttarhöldin kom fram vitnisburður Ingjalds Jónssonar fyrrverandi
Múlaprests sem áður er vitnað til, þar sem fram kemur að jörðin hafi verið leigð
forstöðumanni brennisteinsverksins, N. Buck. Ingjaldur segist hafa liðið mikinn skaða
á heybjörg vegna brennisteinsflutnings úr Þeistareykjanámum. Einnig kom fram
lögfesta frá 1792 þar sem allur brennisteinsgröftur á Þeistareykjum, sem ylli
leigulandi kirkjunnar skaða eða umráðamanni óþægindum, var bannaður. Við sama
tækifæri bar vitni maður sem hafði verið forstöðumaður brennisteinsverksins á
Húsavík 1795-1808 og taldi sig hafa haft Þeistareykjaland á leigu í 7-8 ár og greitt
Múlapresti hagatoll. Málið endaði fyrir Hæstarétti Danmerkur sem dæmdi
Brennisteinsverki Húsavíkur óheimilt að nota Brennisteinsnámur á Þeistareykjum
nema með samþykki fjárhaldsmanns Múlakirkju. Þegar er getið leigusamnings
Múlaprests við verslunina Örum & Wulf um afnot af brennisteinsnámunum.
Samningurinn sem skyldi gilda til 10 ára var lesinn upp á manntalsþingi 1835. Við
sölu Þeistareykja 1915 hélt ríkið eftir brennisteinsnámunum með landsréttindum til að
vinna hann.
Eins og þegar er vikið að eru heimildir um nýtingu Þeistareykja til grasatekju.
Þannig lét Þórarinn Jónsson prestur í Múla frá sér fara auglýsingu um landamerki
Þeistareykja sem dagsett er 20. apríl 1809. Að baki mun hafa legið sú staðreynd að
talsvert var um að fólk stundaði grasatekju í landinu án þess að fá leyfi hjá presti eða
leigutaka. Fólk hafi borið fyrir sig að það þekkti ekki til landamerkja á Reykjaheiði.
Þá var grasatekjan undanskilin byggingu Þeistareykja þegar jörðin var byggð Árna
Einarssyni hreppstjóra á Tjörnesi 1816, þar sem prestur vildi halda henni fyrir sig.
Hins vegar kemur fram í sundurliðuðum reikningi fyrir Múlakirkju sem dagsettur er
1839 að grasatekju í Þeistareykjalandi sé varla hægt að telja lengur til hlunninda eftir
að hreindýr hafi eytt fjallagrösum á Reykjaheiði. Við skýrslutökur fyrir óbyggðanefnd
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í máli þessu greindi vitni frá því að í hans minni hafi verið farið í grasahaga á
Þeistareyki.
Heimildir eru um að Þeistareykir hafi verið nýttir til heyskapar, bæði meðan
þar var búið og eins að slægjur hafi verið leigðar út sérstaklega. Þannig kemur fram í
óársettri eignaskrá Múlakirkju sem talin er yngri en frá 14. maí 1724 að meðal
eyðijarða sem fylgi staðnum séu Þeistareykir sem leigðir séu til heyskapar og
hestagöngu. Þá kemur fram í áður nefndum vitnisburði Ingjalds Jónssonar fyrrverandi
Múlaprests sem lagður var fram við réttarhöld árið 1819 að Þeistareykir hafi lengi
verið leigðir bónda í Saltvík til slægna, hestagöngu á vetrum og frjálsrar grasatekju. Í
skýrslutökum við aðalmeðferð málsins kom fram að á Þeistareykjum hafi verið
slægjur og grasgefin lönd. Heyjað hafi verið allt fram á 6. áratug 20. aldar.
Loks eru fyrir hendi heimildir um nýtingu Þeistareykja sem beitilands fyrir
búfé. Þannig kemur fram í áðurnefndum sundurliðuðum reikningi fyrir Múlakirkju
1839 að Þeistareykjaland hafi undanfarin fimm ár verið leigt sem ,,afrétt“ og fyrir það
hafi goldist þrír ríkisdalir. Árið 1843 kvörtuðu bændur í Kelduhverfi bréflega til A.
Þórðarsonar hreppstjóra, yfir ágangi af ,,geldpeningi“ sveitanna innan Reykjaheiðar. Í
bréfinu segja þeir að á vorin fylli geldfjárfjöldinn ekki eingöngu ,,afréttar-“ og
heiðarlönd heldur jafnvel einnig næstu búfjárhaga mönnum til mikils tjóns og mæðu.
Þannig sé þetta allt sumarið þangað til gangamenn á haustin smali fénu til réttar en
síðastliðið haust hafi verið rekið um 800 af slíku fé inn yfir Reykjaheiði. Hreppstjóri
brást við kvörtuninni með því að skrifa Arnóri Árnasyni bréf sama ár. Þar tekur hann
m.a. fram að Skúli Tómasson á Múla eigi Þeistareykjaland og að hann hafi annað
hvort tekið meiri fénað til ,,afréttargöngu“ en góðu hófi gegnir eða að fjöldi manna
reki geldfénað sinn leyfislaust norður á Reykjaheiði. Hreppstjórinn tekur fram að
enginn amist við því þó að séra Skúli noti Þeistareykjaland til afréttar fyrir sinn eigin
fénað þó svo að fé hans renni þaðan í Kelduhverfi. Hins vegar sé óþolandi að hann
taki afréttarfénað af svo mörgum mönnum að Keldhverfingar bíði af því óbætanlegan
skaða. Hann tekur og fram að meiri hluti Þeistareykjalands sé því marki brenndur að
skepnur þoli þar ekki við á sumrum vegna vatnsleysis. Féð flýi úr þessum
heiðarlöndum vegna hita og leiti til byggða þar sem vatn sé að finna.
Vegna áforma Stjórnarráðsins um sölu Þeistareykja til hreppsfélaga þeirra sem
höfðu landið á leigu varð nokkur ágreiningur milli Reykdæla- og Aðaldælahreppa. Í
umsögn sýslumanns Þingeyjarsýslu um fyrirspurn Reykdælahrepps til Stjórnarráðsins
um málið 1912 kemur fram að það sé að kalla megi óhjákvæmileg nauðsyn fyrir íbúa
Reykdæla og Aðaldælahreppa, að hafa upprekstur í Þeistareykjaland, og því sé
eðlilegt að hreppsnefndirnar hafi umráð yfir landinu. Hann hefði því lagt það til að
hreppsnefndirnar, fyrir hreppanna hönd, sæktu um kaup á landinu. Sýslumaður tók
fram að hann áliti það sjálfsagt að meðan landið væri landsjóðseign hefðu
hreppstjórarnir í Reykdæla- og Aðaldælahreppum umráðin í sameiningu, og gerðu í
sameiningu samninga við sveitarstjórnirnar, en innheimtu afgjaldið hver hjá sinni
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hreppsnefnd. Þetta komi best heim við það, að landinu hafi ekki verið skipt, þegar
gamla Helgastaðahreppi var skipt, og að fjallskilamálin séu sameiginleg með
hreppunum. Í lýsingu Þeistareykja sem gerð var vegna hinnar fyrirhuguðu sölu
jarðarinnar kemur fram að Þeistareykjaafréttur sé nálægt 2 fermílur að stærð. Engir
aðrir noti afréttinn til upprekstar en Reykdæla- og Aðaldælahreppar, og sé að jafnaði
rekið á hann 6000 fjár árlega. Í virðingargerðum vegna fyrirhugaðrar sölu
Klambrasels 1913 og Langavatns 1914 er Þeistareykja getið en fram kemur að
jarðirnar liggi að afrétt og ágangur afréttarfjár þaðan sé mikill. Ábúandi Langavatns
hafði þegar brugðist við með því að reisa girðingu en ábúandi Klambrasels hafði hafið
undirbúning að girðingu með kaupum á aðföngum. Fram kemur í virðingargerð
Klambrasels að sá kostnaður sem því fylgi knýi mjög á ábúandann að leita kaups á
jörðinni.
Þeistareykir eru enn nýttir til afréttar af búfjáreigendum í Aðaldæla- og
Reykdælahreppum og þar er gangnamannakofi. Að því er fram kom í skýrslutökum
óbyggðanefndar við aðalmeðferð þessa máls hafa Aðaldælahreppur og
Reykdælahreppur undanfarin ár leigt út gistiaðstöðu í kofanum á sumrin.
Þær heimildir sem raktar hafa verið sýna að land Þeistareykja hefur verið nýtt í
verulegum mæli sem afréttur a.m.k. frá fyrri hluta 19. aldar en líkur standa til þess að
slík nýting landsins hafi hafist, a.m.k. að einhverju leyti, mun fyrr. Þá er þess að geta
að í matsgerð frá 1914 sem gerð var vegna sölu Þeistareykja er svæðið kallað
,,Þeistareykja afréttur“. Þá ber hið ódagsetta skjal sem talið er gert í kjölfar sölu
Þeistareykja 1915, og m.a. er byggt á af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins yfirskriftina
,,Landamerki Þeistareykja afréttar“. Sama er að segja um skjalið sem útbúið var 16.
september 1948 og innfært í landamerkjabók sýslumanns 31. júlí 1951. Á hinn bóginn
eru, eins og rakið hefur verið, fjölmargar heimildir um að Þeistareykir hafi verið
sjálfstæð jörð. Afréttarnot á Þeistareykjum virðast hafa verið háð samkomulagi við
eigendur jarðarinnar á hverjum tíma. Heimildir um nýtingu Þeistareykja til beitar fyrir
búfé benda því ekki til að einungis hafi verið um óbein eignarréttindi að landinu að
ræða. Þvert á móti benda heimildirnar til að afréttarnotin hafi verið meðal annarrar
nýtingar sem réðst af þörfum á hverjum tíma og var á forræði landeigenda.
Aðaldælahreppur og Reykjahreppur hafi síðan tekið að nýta landið sem afrétt fyrir
sveitirnar eftir að hafa fengið því afsalað árið 1915.
Þeistareykir liggja að öðrum jörðum til norðurs, vesturs og suðurs en um
Ásheiði, sem liggur austan Þeistareykja, er fjallað í kafla 6.6. hér á eftir. Heimildir
þær um afréttarnot sem íslenska ríkið vísar til kröfum sínum til stuðnings eru almenns
eðlis og endurspegla beitarnot á jörðinni. Þær benda ekki til þess að land innan merkja
Þeistareykja hafi haft stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað
til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum
kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
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Í seinni tíð hefur nýting jarðhita færst í vöxt á Þeistareykjum. Rannsóknir og
nýting jarðhita fara nú fram þar af hálfu Þeistareykja ehf., samkvæmt leigusamningi
við Aðaldælahrepp og Reykdælahrepp. Í honum mun gert ráð fyrir endurgjaldi til
hreppanna, komi til arðbærrar nýtingar orkunnar.
Ekki eru heimildir um annað en að Þeistareykir hafi verið nýttir eftir
aðstæðum og þörfum á hverjum tíma. Stundum hefur jörðin verið nýtt til búskapar
þótt byggð hafi þar verið stopul. Þegar svo hefur borið við hefur hún gjarnan verið
byggð leiguliðum sem greiddu af henni landskuld. Um ýmsa aðra nýtingu hefur verið
að ræða svo sem til beitar, brennisteinsnáms, heyskapar og grasatekju. Hafa eigendur
eftir atvikum tekið leigu vegna þeirrar nýtingar. Innan þeirra marka sem umfjöllunin
miðast við, hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Heimildir allt frá 14. öld gefa til kynna að um óslitið eignarhald hafi verið að
ræða og eigendur Þeistareykja á hverjum tíma hafi litið á landið sem óskoraða eign
sína. Samkvæmt því telur óbyggðanefnd ekki að land Þeistareykja hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu. Staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar verða ekki taldir
hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki
talið hafa eignarréttarlega þýðingu. Með vísan til dóma Hæstaréttar 16. maí 2007 í
málum nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007 skal þess einnig getið að á þeim
landsvæðum sem nærri Þeistareykjum liggja eru eignarlönd, sé litið heildstætt á
niðurstöður í málum á svæði 6 hjá óbyggðanefnd.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að land innan
tilgreindra landamerkja Þeistareykja sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir
einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til
þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 464 Með vísan til
sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar um
merki felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Svo sem rakið er hér að framan er í máli þessu fjallað um landsvæði sunnan
Hrútafjalla sem ágreiningur er um eignarhald á milli eigenda Þeistareykja og eigenda
Reykjahlíðar í Mývatnssveit. Óbyggðanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu í máli
nr. 1/2007 að norðanvert landsvæði það sem krafa var gerð um vegna Reykjahlíða sé
eignarland. Einnig er niðurstaða nefndarinnar að landsvæðið norðan umrædds
ágreiningssvæðis sé eignarland, en krafa þess efnis var gerð vegna Ásheiðar.
Óbyggðanefnd telur að séu heimildir um Þeistareyki og Reykjahlíð skoðaðar
heildstætt bendi þær ekki til þess að munur sé á eignarréttarlegri stöðu umrædds
landsvæðis sunnan Hrútafjalla og aðliggjandi svæða. Staðhættir á svæðinu gefa ekki
tilefni til annarrar niðurstöðu. Þar sem landamerki á svæðinu liggja ekki að þjóðlendu
fellur úrlausn um nákvæma legu þeirra utan verksviðs óbyggðanefndar.
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Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Þeistareykja, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.6
6.6.1

Ásheiði
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
sveitarfélagið Norðurþing gerir kröfur til sem eignarlands síns, sjá nánar kafla 3.1 og
3.16.
Landsvæði það sem hér er deilt um og nefnt Ásheiði liggur í yfir 240 m hæð
y.s. og er almennt hallalítið en hækkar smám saman eftir því sem sunnar dregur. Hæst
ber tinda Hrútafjalla (592 m), syðst á svæðinu, og fjallið Eilíf (698 m) sem markar
suðausturhorn þess. Mikið landsig hefur orðið á svæðinu sem afmarkast að vestan af
löngum Gjávegg sem kallast Bunguveggur. Austan Bunguveggjarins, sunnan til, er
Gjástykkið sem er sundurskorið af gjám sem margar eru hyldjúpar. Heiðin er mestöll
þakin gróðri, nema þar sem klettar og hraunnibbur standa upp úr.
6.6.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er litið svo á, m.a. með vísan til landnámslýsinga, að umrætt
landsvæði sunnan línu frá Langavatnshöfða að Eyjólfshæð og vestan þjóðgarðslínu, sé
þjóðlenda en um sé að ræða afréttarsvæði sem nýtt hafi verið sem samnotaafréttur
jarða í Kelduhverfi. Samkvæmt afréttarlýsingum teljist Ásheiði til samnotaafréttar og
hafi því ekki verið undirorpin beinum eignarrétti. Þá liggi fyrir að samkvæmt
samningi frá árinu 1938 hafi „heimaland“ Áss, vestan línu úr Ásbyrgisbotni, verið
tekið frá jörðinni en hún að öðru leyti verið talin sem afréttur. Líta verði svo á að
landið hafi verið afréttarland fyrir gerð samningsins. Landamerkjalýsingum sem
ganga inn fyrir mörk afréttanna er hafnað enda njóti mörk þeirra til heiða ekki
stuðnings af eldri heimildum og séu í mótsögn við afréttarlýsingar. Fjarlægð frá
byggð og staðhættir að öðru leyti styðji og að um þjóðlendu sé að ræða.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á því að Áss sé getið í Landnámu,
en þar hafi Önundur, sem numið hafi Kelduhverfi frá Keldunesi, búið. Auk Önundar
hafi Ljótur óþveginn numið Kelduhverfi upp frá Keldunesi og Skeggi Böðólfsson
Kelduhverfi upp til Kelduness. Mótmælt er þeirri fullyrðingu íslenska ríkisins, að sýnt
sé að nám landnámsmanna hafi legið utan við þjóðlendukröfulínu, sem rangri og
ósannaðri. Lýsing Landnámu á námi Kelduhverfis sé talin afar ónákvæm og að af
henni verði engar afdráttarlausar ályktanir dregnar. Hún bjóði raunar upp á þann
skýringarkost að allt Kelduhverfi hafi verið numið, enda sé það ákaflega skýrt
afmarkað af náttúrunnar hendi. Hreppaskipulag á Íslandi hafi verið komið í nokkuð
fastar skorður og því þýði landnámslýsingin í raun að þrír fyrrnefndir menn hafi
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numið Kelduhverfi allt, þ.e. áður Kelduneshrepp. Því er mótmælt að óljósar lýsingar
Landnámu verði til þess að frumstofnun eignarréttar yfir landi innan landamerkja
jarðarinnar verði dregin í efa.
Þá er hafnað þeim skilningi íslenska ríkisins að Ásheiði heyri til
samnotaafréttar. Í almennum niðurstöðum óbyggðanefndar komi auk þess fram að
innan merkja jarða kunni að vera svæði sem nefnd séu afréttir. Í því þurfi þó ekki að
felast mismunandi eignarréttarleg staða lands innan jarðarinnar. Hugsanlega sé verið
að vísa til notkunar á viðkomandi jarðarhluta sem beitarlands og jafnvel þó slíkur
jarðarhluti sé alfarið tekinn undir fjallskilaframkvæmd gefi slík tilhögun ein og sér
enga vísbendingu um eðli eignarhalds. Ásheiðin hafi verið lögð til afréttar af
sveitarfélaginu Kelduneshreppi og um hana gildi þau sjónarmið sem Hæstiréttur hafi
byggt á í dómum frá árinu 1971, bls. 1137 og árinu 1975, bls. 55. Óbyggðanefnd hafi
og byggt á þeirri reglu er mótuð hafi verið í dómunum að jörð eða jarðarhluti sem
lagður hafi verið til afréttar teljist eftir sem áður beinum eignarrétti undirorpinn.
Heiðarlandið sunnan við Ás hafi og verið nefnt Ásheiði um langan aldur og veiti það
vísbendingu um eignarhald á heiðinni.
Vísað er til landbrigðaþáttar Grágásar og landbrigðabálks Jónsbókar um
merkjagöngur. Merkjalýsingar jarða hafi sjaldan verið að finna í kaupbréfum en
haldið gildi sínu enda þótt þær hafi aðeins varðveist í munnlegri geymd. Byggt er á
landamerkjabréfi Áss og Svínadals, dags. 1. maí 1889 og þingl. 24. júní 1890, en
undir það riti umráðamaður Þeistareykja, eigendur Þórunnarsels, Reykjahlíðar og
Keldunestorfu. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum
aðilum verið falið að ganga úr skugga um að lýsingar landamerkjabréfa væru réttar
samkvæmt formi sínu og efni. Styðji það þá meginreglu íslensks réttar að
athugasemdalausri landamerkjalýsingu jarðar verði ekki hnekkt nema óyggjandi
sönnunargögn liggi því til grundvallar. Sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landi
Ásheiðar hvíli þannig á íslenska ríkinu.
Gagnstætt því sem haldið sé fram af íslenska ríkinu séu ekki heimildir um
annað en að jörðin hafi verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á
hverjum tíma. Innan landamerkja jarðarinnar hafi eigendur farið með umráð á sama
hátt og gildi um eignarland almennt og fjalllendið ekki verið undanskilið. Byggt er á
því að í kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72.
gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, sbr. 1. gr. 1. samningsviðauka laga nr. 62/1994 um
mannréttindasáttmála Evrópu. Vísað er í ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og loks
er byggt á sjónarmiðum um réttmætar væntingar. Til vara er því haldið fram að
skilyrðum hefðar sé fullnægt.
6.6.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Áss er rakin í kafla 5.15. Af
þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til Landnámu, er ljóst að um
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sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 465 Landamerkjabréf Áss og Svínadals, dags. 1.
maí 1889 sem þinglýst var 24. júní 1890, nær m.a. til lands á Ásheiði, austan
Þeistareykja, án þess þó að það sé sérstaklega tilgreint eða afmarkað. Við sölu Áss á
árinu 1938 var vesturhluti þess svæðis sem landamerkjabréfið frá 1889 tekur til skilið
frá jörðinni, Þetta svæði er nefnt Ásheiði og umfjöllunin hér á eftir tekur eingöngu til
hennar.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Áss, að því er Ásheiði varðar, er lýst í
landamerkjabréfi Áss og Svínadals frá 1. maí 1889 sem þinglýst var 24. júní 1890.
Einnig verður kannað hvað ráðið verður af öðrum heimildum um það efni og
lýsingum á merkjum í landamerkjabréfum þeirra svæða sem samkvæmt
kröfulýsingum aðila í máli þessu liggja að Ásheiði, eftir því sem tilefni er til. Er þá
Svínadalur til austurs, Þeistareykir til vesturs, jarðir í Kelduhverfi til norðurs og til
suðurs er landsvæði sem eigendur Reykjahlíðar og Þeistareykja greinir á um. Að
fenginni niðurstöðu um landamerki Áss, með tilliti til þjóðlendukröfusvæðis ríkisins,
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu ágreiningssvæðisins.
Í landamerkjabréfinu er lýst merkjum Áss ásamt afbýlisjörðinni Svínadal. Þar
er merkjunum að austan lýst frá syðri enda á Svartbaksskeri við Jökulsá og með henni
fram í Dettifoss. Lýst austurmerki samkvæmt bréfinu liggja þannig utan
ágreiningssvæðis málsins.
Suðurmerkjum Áss og Svínadals er í landamerkjabréfinu lýst frá Dettifossi
„beint vestur í Eilífshnjúk, og þaðan beint vestur á Gangnamannaskarð (hið syðra) í
Hrútafjöllum, og þaðan þvert í vestur þangað til bein stefna fæst útí Búnguveggi (rétt
horn)“. Bréfið er m.a. samþykkt af eiganda Reykjahlíðar og umboðsmanni
Þeistareykja en sunnan kröfusvæðis Ásheiðar er landsvæði sem gerð er
eignarlandskrafa til bæði af hálfu þinglýstra eigenda Þeistareykja og Reykjahlíðar.
Í lögfestu fyrir Ás sem lesin var upp á manntalsþingi 1789 er suðurmörkum
lýst: „í Hrútafjöll og austur í eilífshnjúk“. Lýsing landamerkjabréfs Áss og Svínadals
á suðurmörkum frá Eilífshnjúk að Hrútafjöllum, sem gagnaðilar íslenska ríkisins
byggja á í máli þessu er þannig í samræmi við lögfestuna. Það hvort því verði fundin
stoð í eldri heimildum að suðurmörk Áss nái vestur fyrir Hrútafjöll „þangað til bein
stefna fæst útí Búnguveggi (rétt horn)“ ræðst hins vegar af niðurstöðu skoðunar á
vesturmörkunum.
Vesturmerkjum Áss er í landamerkjabréfinu lýst „úr Bunguveggjum beina línu
útí Eyólfshæð“. Bréfið er m.a. samþykkt vegna Þeistareykja og Reykjahlíðar. Í
lögfestunni fyrir Ás sem lesin var upp á manntalsþingi 1789 er merkjunum að
vestanverðu lýst úr Meiðavallahamri „rétt til vesturs í þann austari Sandklett þadan í
Hrútafjöll“. Svo virðist sem vesturmerkjum Áss sé þannig lýst nokkru austar í
lögfestunni en í landamerkjabréfi jarðarinnar þótt óljóst sé um staðsetningu Sandkletts
sem lögfestan miðar við. Vera kann að þar sé átt við sama klett og nefndur er
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Sauðklettur í ódagsettu og óþinglýstru skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki
Þeistareykja afréttar“ og talið er gert í kjölfar sölu Þeistareykja 1915. Sá klettur er
talinn standa skammt austan Eyjólfshæðar.
Í hinu ódagsetta skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki Þeistareykja afréttar“
er merkjum Þeistareykja til austurs gagnvart Ásheiði lýst nokkru austar en gert er ráð
fyrir í landamerkjabréfi Áss og Svínadals frá 1889 og landamerkjaskrá fyrir
Þeistareykjaafrétt frá 1948 og nú er byggt á í kröfugerð þinglýstra eigenda Ásheiðar
og Þeistareykja. Engu að síður er til þess að líta að gagnkvæmar áritanir vegna
Þeistareykja og Ásheiðar eru til staðar á síðastnefndu skjali. Heimildirnar bera því
með sér að Ásheiði og Þeistareykir hafi legið saman á svæðinu. Engu skiptir í því
sambandi hvort áhöld hafi verið um nákvæma legu þeirra merkja á fyrri tíð eða þau,
eftir atvikum, tekið breytingum í einkaréttarlegum lögskiptum í tímans rás. Niðurstaða
óbyggðanefndar er því sú að afmörkun gagnaðila íslenska ríkisins á Ásheiði til vesturs
eigi sér næga stoð í heimildum um afmörkun jarðarinnar Áss.
Lýst merki Áss til norðurs og austurs taka til kennileita sem eru utan
ágreiningssvæðis málsins og þarfnast því ekki nánari skoðunar hér.
Samkvæmt því sem að framan er rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Áss og Svínadals. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila
íslenska ríkisins og eldri heimildir verða ekki taldar mæla henni í mót þegar einnig er
litið til heimilda um afmörkun aðliggjandi landsvæða.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir Ás var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi
1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess að landamerkjum
svæðisins sé þar rétt lýst. Umrætt landamerkjabréf var þinglesið og fært í
landamerkjabók, og áritað um samþykki af umráðamönnum aðliggjandi landsvæða og
á því byggt um merki jarðarinnar án þess að séð verði að komið hafi fram
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athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem máli skiptir við úrlausn
þessa máls. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það
sem almennt var talið gilda. Þá er og ljóst að eigendur Ásheiðar hafa um langa hríð
haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að land á þessu svæði hafi a.m.k.
verið numið að hluta.
Elstu heimildir um eignarhald á svæðinu er að finna í Landnámabók þar sem
greint er frá því að Önundur hafi numið Kelduhverfi frá Keldunesi og búið að Ási. Þá
er greint frá því í máldögum frá 1318-1590 að kirkjan í Ási eigi þriðjung í heimalandi.
Hið sama kemur fram í eignaskrám Áskirkju frá 1694 og 1702 svo og í vísitasíu
kirkjunnar 1722 en ekki er minnst á heimalandið í vísitasíu frá 1748 né heldur í
prófastsvísitasíu 1750. Heimildirnar gefa þannig til kynna að kirkjan hafi átt þriðjung
í heimalandi a.m.k. frá árinu 1318 til ársins 1553 og aftur frá árinu 1590 til a.m.k.
1722.
Greindar heimildir um þriðjungseign kirkjunnar í heimalandi Áss bera með sér
að öll jörðin hafi verið beinum eignarrétti háð. Ekkert er fram komið sem bendir til
þess að hlutur kirkjunnar hafi verið afmarkaður með merkjum eða náttúrulegum
kennileitum frá öðru landi jarðarinnar. Þvert á móti virðist hafa verið um að ræða
þriðjungshlut í óskiptri sameign. Ekki skiptir máli við úrlausn þessa máls hvernig
eignarrétti kann að hafa verið háttað að þeim tveimur þriðjungum Áss sem ekki voru í
eigu kirkjunnar.
Jón Jónsson lögfesti Ás árið 1789 og nefndi hana þá sína ,,egindómsjörð“.
Lögfestan var þrívegis lesin upp á manntalsþingum og ekki er að sjá að henni hafi
verið mótmælt nema hvað henni var einu sinni mótmælt vegna Kelduness. Keldunes
liggur utan ágreiningssvæðis þessa máls og hefur sá ágreiningur sem kann að hafa
verið uppi milli eigenda Áss og Kelduness við lok 18. aldar ekki þýðingu við úrlausn
málsins.
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Ás ,,sjálfseignarkirkjujörð“ sem er að hálfu
leyti í eigu ábúenda. Þá er jörðin skilgreind sem ,,bóndaeign” í jarðamatinu 18491850. Landamerkjabréf Áss og Svínadals var sem fyrr segir útbúið árið 1889. Bréfið
er undirritað af E. Gottskálkssyni fyrir hönd eigenda Áss, sem sagðir eru búsettir í
Laxárdal og á Syðra-Lóni og samþykkt vegna aðliggjandi landsvæða. Jörðinni Ási var
a.m.k. þrívegis afsalað á fyrri hluta 20. aldar, þ.e. 1907, 1924 og 1938.
Heimildir eru um að Ásheiði hafi í gegnum tíðina verið nýtt til sumarbeitar
fyrir búfé. Þannig er í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín talað um að
sveitin hafi stundum brúkað upprekstur í Ásland. Tekið er fram að þetta sé ekki
,,lögafrjett“, heldur hafi þessi upprekstur verið með leyfi ábúandans. Síðari tíma
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heimildir greina einnig frá því að um afréttarnot hafi verið að ræða á Ásheiði.
Kelduneshreppur eignaðist Ás með afsali árið 1924 og þegar hreppurinn seldi jörðina
árið 1938 var Ásheiði haldið eftir. Í hinu síðarnefnda afsali er Ásheiði nefnd
,,afréttarland“ og síðustu áratugi hefur svæðið verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Ekki eru heimildir um að afréttarlandið hafi verið sérstaklega afmarkað frá
öðru landi Áss fyrr en við nefnda sölu 1938. Þá liggja ekki fyrir í málinu önnur gögn
um að upprekstrarrétturinn hafi verið skilinn frá jörðinni. Í þessu sambandi er rétt að
víkja að því sem greinir í heimildum um ,,lambaeldi“ í eigu Áskirkju. Fram kemur í
máldaga Auðunar rauða frá 1318 að Áskirkja eigi lambaeldi allt ofan undir Fjöll. Í
máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá árunum 1461-1510 kemur hið sama fram en
þar segir að kirkjan í Ási eigi ,,lambaeldi um allt hverfi ofan undir fjöll“.
Óbyggaðnefnd telur að orðalagið ,,um allt hverfi ofan undir fjöll“ bendi til þess að um
hafi verið að ræða tilgreiningu á beitarrétti vestan Áskirkju í Kelduhverfi, fremur en
sunnan hennar, um Ásheiði að Hrútafjöllum og Eilífi. Líkur eru á að umrætt orðalag
máldaganna feli í sér lýsingu á ítaksréttindum Áskirkju í landi annarra jarða í
Kelduhverfi, en feli ekki í sér vísbendingu um að litið hafi verið á Ásheiði sem
sérstakt landsvæði í afréttarnotum, utan eiginlegra landamerkja Áss.
Ásheiði liggur að öðrum jörðum til allra átta. Heimildir þær um afréttarnot
sem íslenska ríkið vísar til kröfum sínum til stuðnings eru almenns eðlis og
endurspegla fremur beitarnot á Ásheiði. Þær benda ekki til þess að land innan marka
Ásheiðar hafi haft stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til
almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum
kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að jörðin Ás hafi verið byggð og nýtt eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1889 hafa eigendur jarðarinnar farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir
með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Heiðin hefur þar ekki
verið undanskilin, enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð. Óbyggðanefnd telur að
heimildir um eignarrétt og nýtingu Ásheiðar bendi ekki til þess að munur hafi verið á
eignarréttarlegri stöðu heiðarinnar og öðru landi jarðarinnar Áss.
Samkvæmt því telur óbyggðanefnd ekki að það land sem tilheyrt hefur
jörðinni Ási hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu. Staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar verða ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að land innan
tilgreindra landamerkja Ásheiðar sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir
einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til
þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 466 Með vísan til
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sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar um
merki felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Ásheiðar, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.7

Um málskostnað

Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga, enda
rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til
þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
Í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. nóvember 2007 í máli nr.
5073/2007 gaf óbyggðanefnd lögmönnum málsaðila kost á að leggja fram slíka
sundurliðun málskostnaðarreikninga að unnt væri að ákvarða málskostnað til
einstakra málsaðila, fremur en sameiginlega. Hafi slík gögn legið fyrir eða borist er
úrskurður um málskostnað í kafla 7 hér á eftir ákvarðaður til einstakra málsaðila en
ella sameiginlega.
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Á landsvæði því sem fjallað hefur verið um í máli þessu eru ekki þjóðlendur.
Málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins vegna þóknunar málflytjenda þeirra
greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998, og ákvarðast svo:
Eigendur Austurgarðs I-II, Laufáss, Kvistáss, Garðs I, II, og III, Voga,
Grásíðu, Skarðaborgar, Einarsstaða, Skarða, Skóga I, II og III og Skógahlíðar kr.
1.500.000 vegna Gunnars Sólness hrl.
Eigendur Bangastaða, Héðinshöfða, Kvíslarhóls, Mánár og Mánárbakka,
Hringvers, Syðri-Tungu og Ytri-Tungu kr. 1.200.000 vegna Ragnars Aðalsteinssonar
hrl.
Eigendur Auðbjargarstaða, Fjalla, Ingveldarstaða, Kelduness, Meiðavalla,
Tóveggjar, Undirveggjar, Markar, Eyvindarholts, Framness og Hlíðargerðis kr.
1.100.000 vegna Sigurðar Jónssonar hrl.
Eigendur Auðbjargarstaða kr. 130.000, eigendur Víkingavatnstorfu kr.
186.000, eigendur Krossdalstorfu kr. 146.000, eigendur Keldunestorfu kr. 172.000,
eigendur Ásheiðar kr. 276.000, eigendur Þeistareykja kr. 710.000, eigendur Geitafells
kr. 203.000, eigendur Brekknakotstorfu kr. 193.000, eigendur Langavatns kr. 200.000,
eigendur Klambraselstorfu kr. 202.000, eigendur Reykjatorfu kr. 208.000, eigendur
Þverár kr. 184.000 og eigendur Húsavíkur kr. 191.000, vegna Friðbjörns Garðarssonar
hdl.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan framangreindrar þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr
ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.

Karl Axelsson
Allan V. Magnússon

Sif Guðjónsdóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
Sjá bls.
bls. 181-245.
nnnnnnn
Sjá
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Auðbjargarstaðir

Arnar Gústafsson

Auðbjargarstaðir

Birna Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Brynhildur Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Emelía Gústafsdóttir

Auðbjargarstaðir

Friðbjörg Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Gunnar Gústafsson

Auðbjargarstaðir

Gunnar Hallgrímsson

Auðbjargarstaðir

Halla Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Heiðrún Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Kjartan Gústafsson

Auðbjargarstaðir

Kristjana Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Ólöf Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Rúnar Gústafsson

Auðbjargarstaðir

Sigríður Hallgrímsdóttir

Auðbjargarstaðir

Stefán Hallgrímsson

Auðbjargarstaðir

Þuríður Hallgrímsdóttir

Austurgarður I

Guðný H. Björnsdóttir

Austurgarður I

Jónas Þórðarson

Austurgarður I

Sigríður Björnsdóttir

Austurgarður I

Þórarinn Björnsson

Austurgarður II

Guðný H. Björnsdóttir

Austurgarður II

Jónas Þórðarson

Árdalur

Matthías Guðmundsson

Árdalur

Ólöf Sveinsdóttir

Árholt

Jón Gunnarsson

Ásheiði

Sveitarfélagið Norðurþing

Ás

Ríkissjóður Íslands

Bangastaðir

Bjarni Sigurður Aðalgeirsson

Bangastaðir

Hallfríður Egilsdóttir

Bangastaðir

Jón Gunnarsson
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Bangastaðir

Sigrún Jónsdóttir

Bangastaðir

Sigurlaug Alda Þorvaldsdóttir

Bangastaðir

Sigurlaug Guðrún Egilsdóttir

Bláhvammur

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf.

Brúnahlíð

Árni Þorbergsson

Einarsstaðir

Lífsval ehf.

Eyvindarholt

Egill Ágústsson

Eyvindarholt

Helgi Þór Helgason

Eyvindarholt

Jón Tryggvi Helgason

Eyvindarholt

Logi Helgason

Eyvindarholt

Sturla Sigtryggsson

Eyvindarstaðir

Eyvindarstaðir ehf.

Fjöll I

Ólafur Jónsson

Fjöll I

Rannveig S. Einarsdóttir

Fjöll II

Guðmundur S. Héðinsson

Framnes

Egill Ágústsson

Framnes

Sturla Sigtryggsson

Garður I

Lífsval ehf.

Garður II

Lífsval ehf.

Garður III

Margrét Þórarinsdóttir

Garður III

Sigurður Þórarinsson

Geitafell

Baldur Jónsson

Grásíða

Grásíða ehf.

Héðinshöfði I

Indriði Úlfsson

Héðinshöfði II

Bjarni Bjarnason

Héðinshöfði II

Jónas Jónasson

Hlíðargerði

Sævar Örn Sigurðsson

Hringver

Svava Björg Kristjánsdóttir

Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing

Hveravellir

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf.

Höfðabrekka með Kelduneskoti

Jón G. Stefánsson

Ingveldarstaðir

Þorfinnur Jónsson

Keldunes I

Bryndís Helgadóttir

Keldunes I

Helgi Þór Helgason
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Keldunes I

Jón Tryggvi Helgason

Keldunes I

Kristín Helgadóttir

Keldunes I

Logi Helgason

Keldunes I

Oktavía Stefanía Helgadóttir

Keldunes II

Sturla Sigtryggsson

Keldunes II

Bára Siguróladóttir

Kílakot

Þórarinn Þórarinsson

Klambrasel

Ragnheiður Jóhannesdóttir

Krossdalur

Sveinn Þórarinsson

Krossdalur

Þórarinn Sveinsson

Kvistás

Haraldur Þórarinsson

Kvíslarhóll

Aðalsteinn Guðmundsson

Langavatn

Gunnar Hallgrímsson

Laufahlíð

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf.

Laufás

Haraldur Þórarinsson

Laufás

Margrét Þórarinsdóttir

Laufás

Sigurður Þórarinsson

Lindabrekka

Katrín Eymundsdóttir

Litlu-Reykir

Þráinn Ómar Sigtryggsson

Máná

Hallfríður Egilsdóttir

Máná

Sigurlaug Guðrún Egilsdóttir

Mánárbakki

Bjarni Sigurður Aðalgeirsson

Meiðavellir

Guðrún Árnadóttir

Meiðavellir

Árni Óskarsson

Mörk

Ingólfur Jónsson

Mörk

Freyja Ingólfsdóttir

Ólafsgerði

Þórarinn Þórarinsson

Rein

Stefán Óskarsson

Rein

Rein ehf.

Reykjarhóll

Stefán Óskarsson

Reykjavellir

Sigtryggur Garðarsson

Skarðaborg

Helga Helgadóttir

Skarðaborg

Sigurður Ágúst Þórarinsson

Skógahlíð

Helgi Þór Kárason
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Skógahlíð

Sigríður Jóhannesdóttir

Skógar I

Jón Árni Gunnlaugsson

Skógar II

Lífsval ehf.

Skógar III

Jón Árni Gunnlaugsson

Skörð

Helga Helgadóttir

Skörð

Ragnheiði Jónsdóttir

Skörð

Sigurður Á. Þórarinsson

Skörð

Þórarinn Jónsson

Skörð

Þuríður Hill

Steindalur

Sigtryggur Bjarnason

Stóru-Reykir

Stefán Óskarsson

Sultir I

Birna Hallgrímsdóttir

Sultir I

Brynhildur Hallgrímsdóttir

Sultir I

Friðbjörg Hallgrímsdóttir

Sultir I

Gunnar Hallgrímsson

Sultir I

Halla Hallgrímsdóttir

Sultir I

Heiðrún Hallgrímsdóttir

Sultir I

Kristjana Hallgrímsdóttir

Sultir I

Ólöf Hallgrímsdóttir

Sultir I

Sigríður Hallgrímsdóttir

Sultir I

Stefán Hallgrímsson

Sultir I

Þuríður Hallgrímsdóttir

Sultir II

Björn Guðmundsson

Sultir II

Einar Björnsson

Sultir II

Guðríður Baldvinsdóttir

Sultir II

Jón Guðmundsson

Svínadalur

Ríkissjóður Íslands

Syðri-Tunga

Árni Sigurðsson

Tóveggur

Kristinn Sigurður Yngvason

Undirveggur

Kristrún Ísaksdóttir

Undirveggur

Sigurbjörg Ísaksdóttir

Undirveggur

Sigurgeir Ísaksson

Undirveggur

Sveininna Jónsdóttir

Víðiholt

Jón Helgi Jóhannsson
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Víkingavatn I

Aðalsteinn Örn Snæþórsson

Víkingavatn I

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir

Víkingavatn II

Benedikt Sveinsson

Víkingavatn II

Ragna Sveinsdóttir

Víkingavatn II

Sólveig Sveinsdóttir

Vogar

Guðmundur Þórarinsson

Vogar

Þórarinn Þórarinsson

Ytri-Tunga I

Birna Friðrika Steingrímsdóttir

Ytri-Tunga I

Kristbjörg G. Steingrímsdóttir

Ytri-Tunga I

Ólöf Anna Steingrímsdóttir

Ytri-Tunga I

Þórarinn Björn Steingrímsson

Ytri-Tunga IA

Steinþór Heiðarsson

Þeistareykir

Aðaldælahreppur

Þeistareykir

Þingeyjarsveit

Þverá

Tryggvi Óskarsson
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 1.11.2006.
1(1)
Skjalaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(2)
Tilvísanaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(3)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 15.6.2006. Tilkynning um meðferð á svæði VI.
1(4)
Beiðni lögmanns fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um frest til skila á
þjóðlendukröfum á svæði VI, austanvert Norðurland, dags. 6.9.2006.
1(5)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frestur veittur til að
skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 14.9.2006.
1(6)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frekari frestur veittur
til að skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 12.10.2006.
1(7)
Göngur og réttir. Skrá 1882 yfir afrétti og heimalönd, sem hreinsuð eru til
Hraunsréttar. Bls. 105-109.
1(8)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 11.6.2007.
1(9)
Breyting á kröfulínu íslenska ríkisins, ódags. en mótt. 29.8.2007.
1(10)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði VI,
austanvert Norðurland, dags. 1.11.2006.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.11.2007.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Garður (Mikligarður, Austurgarður, Þórólfsstaðir og Bakkakot) í Kelduhverfi,
a-b
dags. 6.10.1883. (Merkt 1 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík.
2(2)
Máná á Tjörnesi, dags. 20.6.1890. (Merkt 2), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(3)
Ás og Svínadalur í Kelduhverfi, dags. 1.5.1889. (Merkt 3 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(4)
Landamerkjasamningur milli Áss og Svínadals í Kelduhverfi, dags. 27.8.1887.
a-b
(Merkt 4), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(5)
Bakki og Tröllakot á Tjörnesi, dags. maí 1886. (Merkt 5 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(6)
Bangastaðir í Kelduhverfi, dags. 20.6.1893. (Merkt 6 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(7)
Breiðavík á Tjörnesi, dags. 31.5.1890. (Merkt 7), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(8)
Breiðavík á Tjörnesi, dags. 10.10.1921. (Merkt 8), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(9)
Breiðavík og Sandhólar á Tjörnesi, dags. 5.10.1923. (Merkt 9), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(10)
Brekknakot, dags. 24.2.1887. (Merkt 10), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík.
2(11)
Brekknakot, Laufáshlíð og Hveravellir, dags. 23.9.1940. (Merkt 11 a-d), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(12)
Skörð með Einarsstöðum í Reykjahverfi, dags. 8.2.1892. (Merkt 13 a-b), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(13)
Einarsstaðir með Skörðum í Reykjahverfi, dags. vorið 1923. (Merkt 14), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla 4.2.
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2(14)
a-b
2(15)
2(16)
2(17)
a-b
2(18)
a-b
2(19)
2(20)
a-b
2(21)
a-b
2(22)
2(23)
a-b
2(24)
a-b
2(25)
a-b
2(26)
a-b
2(27)
a-b
2(28)
2(29)
a-b
2(30)
a-b
2(31)
2(32)
a-b
2(33)
a-b
2(34)
a-b
2(35)
a-b
2(36)
a-b
2(37)
2(38)
2(39)
a-b
2(40)
a-b
2(41)
a-b
2(42)
a-b
2(43)
a-b
2(44)

Fjöll og Auðbjargarstaðir í Kelduhverfi, dags. 4.5.1889. (Merkt 15 a-b), ásamt
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Aukaréttur Þingeyjarsýslu. Mörk Fjalla, Auðbjargarstaða og Lóns, dags.
10.5.1887. (Merkt 16 a-k).
Geitafell í Aðaldælahreppi, dags. 20.10.1883. (Merkt 18 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Grásíða í Kelduhverfi, dags. desember 1883. (Merkt 19), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Grímsstaðir í Mývatnssveit, dags. 8.5.1891. (Merkt 20 a-b).
Grenjaðarstaðarkirkjuland í Kelduhverfi, dags. 8.6.1889. (Merkt 21 a-b), ásamt
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Grenjaðarstaður í Aðaldal/Aðalreykjadal, dags. 31.5.1890. (Merkt 22), ásamt
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Grenjaðarstaður í Aðaldal/Aðalreykjadal, dags. 14.2.1941. (Merkt 23 a-c).
Hallbjarnarstaðir á Tjörnesi, ódags. en þingl. 24.5.1901. (Merkt 24 a-b), ásamt
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Héðinshöfði á Tjörnesi, dags. 5.6.1885. (Merkt 25 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hóll í Kelduhverfi, dags. 27.5.1889. (Merkt 26), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Hringver á Tjörnesi, dags. 30.3.1886. (Merkt 27 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Húsavík, dags. 2.12.1885. (Merkt 28 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Ingjaldsstaðir, dags. 10.6.1890. (Merkt 29).
Kasthvammur í Laxárdal, dags. 14.2.1890. (Merkt 30 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Keldunes í Kelduhverfi með hjáleigunum Kelduneskoti, Eyvindarstöðum og
Nýjabæ, dags. 12.5.1887. (Merkt 31 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Keldunes II í Kelduhverfi, dags. 1.2.1953. (Merkt 32 a-b).
Klambrasel í Helgastaðahreppi, dags. 21.11.1883. (Merkt 33), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Krossdalur í Kelduhverfi, dags. 14.1.1888. (Merkt 34 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Langavatn í Aðaldælahreppi, dags. 21.11.1883. (Merkt 35), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Laxamýri í Reykjahreppi, dags. 8.11.1889. (Merkt 36 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Lón í Kelduhverfi, dags. 14.7.1922. (Merkt 37), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Meiðavellir í Kelduhverfi, dags. 27.5.1846. (Merkt 41).
Múli í Aðaldal, dags. 13.5.1884. (Merkt 43 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Stóru-Reykir með Litlu-Reykjum og Holtakoti, dags. 22.5.1890. (Merkt 44),
ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Sandhólar á Tjörnesi, dags. 12.11.1889. (Merkt 45 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Dómur í landþrætumáli milli Skóga og Skarða, dags. 14.9.1888. (Merkt 47 a-c),
ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Skógar í Húsavíkurhreppi, dags. 28.5.1892. (Merkt 48), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
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2(45)
a-b

Syðri-Tunga á Tjörnesi með afbýlunum Kvíslarhóli og Tungugerði, dags.
23.6.1883. (Merkt 51 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík.
2(46)
Tóveggur í Kelduhverfi, ódags. en þingl. 8.6.1889. (Merkt 56 a-b), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(47)
Undirveggur í Kelduhverfi, dags. 10.7.1888. (Merkt 58 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(48)
Víkingavatn í Kelduhverfi, dags. 16.5.1885. (Merkt 59 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(49)
Víkingavatn, Sultir, Kílakot og Ólafsgerði, dags. 28.7.1921. (Merkt 60), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(50)
Ytri-Tunga á Tjörnesi, dags. 10.4.1891. (Merkt 61 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík..
2(51)
Samningur um landamerki milli Ytri-Tungu og Hringvers, dags. 20.3.1897.
a-b
(Merkt 62 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík..
2(52)
Þeistareykjaafrétt, dags. 16.9.1948. (Merkt 63 a-d), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(53)
Þverá í Húsavíkurhreppi, dags. 3.6.1890. (Merkt 64 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(54)
Samningur milli Þverár og Heiðarbótar, dags. 14.9.1889. (Merkt 65 a-b).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(55)
Vitnisburður um landamerki Áss og Kelduness, dags. 4.9.1631, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1).
2(56)
Vitnisburður um landamerki Áss og Kelduness, dags. 4.8.1620, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 2).
2(57)
Landamerkjabréf Brekknakots, dags. 24.2.1887. (Merkt 3 a-b).
2(58)
Vitnisburður um að Jón Finnbogason hafi vitnað um landamerki Ísólfsstaða á
Tjörnesi móti Sauðhólum (þ.e. Sandhólum), Hallbjarnarstöðum, Ytritungu og
Fjöllum, dags. 22.1.1582. (Merkt 4 a-b).
2(59)
Vitnisburður, um makaskiptabréf fyrir Ísólfsstöðum og Hlíð í Grafningi, og lýst
merkjum Ísólfsstaða móti Sandhólum, Hallbjarnarstöðum, Ytritungu og Fjöllum,
dags. 2.5.1642. (Merkt 5 a-c).
2(60)
Uppskriftir ýmissa skjala varðandi Víkingavatn, sem notuð voru í máli Víkingaa-b
vatns og Garðskirkju vegna deilu um rekamörk, þ. á m. eru lögfestur Víkingavatns 1845, 1791, 1807, vitnisburður 1678, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-j).
2(61)
Afskrift af lögfestu Víkingavatns, dags. 20.6.1715, ásamt uppskrift. (Merkt 7 aa-b
b).
2(62)
Útskrift úr bréfi Magnúsar prests Jónssonar í Garði til yfirjarðamatsnefndar í
a-b
Þingeyjarsýslu, varðandi rekamörk Garðs og Víkingavatns, dags. 17.7.1850,
ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-c).
2(63)
Vitnisburður Halldórs Björnssonar, sem ólst upp í Garði, um þekkingarleysi á
rekamörkum Garðs og Víkingavatns, dags. 18.12.1850. (Merkt 9).
2(64)
Afsal fyrir hálfu Víkingavatni og Kílakoti, dags. 4.10.1853, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 10 a-d).
2(65)
Vitnisburður um landamerki Víkingavatns og Fjalla, dags. 4.5.1868, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 11 a-b).
2(66)
Landamerkjabréf Víkingavatns, dags. 16.5.1885. (Merkt 12 a-b).
2(67)
Lögfesta fyrir Ytritungu, dags. 27.5.1744, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-b).
a-b
2(68)
Vitnisburður um landamerki Ytri- og Syðritungu tekinn á manntalsþingi, dags.
a-b
25.5.1814, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-d).
2(69)
Lögfesta fyrir Ytritungu, dags. 13.6.1831, ásamt uppskrift. (Merkt 15).
a-b
2(70)
Yfirlýsing um heimildarmenn um landamerki Ytri- og Syðritungu, ódags. en
þingl. 1.6.1877. (Merkt 16).
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2(71)
a-b

Uppskrift af málarekstri og málsskjölum í þrætumáli vegna byggingar á bæ á
fornu Áslandi (niður í Sandi milli Þórunnarsels og Nýjabæjar) árið 1834, ásamt
uppskrift. (Merkt 17 a-h).
2(72)
Vitnisburður um landamerki Þverár í Reykjahverfi, dags. 25.9.1644, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 18).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(73)
Jarðamat 1804 úr Kelduneshreppi: Ás, Meiðavellir, Hóll, Keldunes, Kelduneskot, Austurgarður, Garður, Grásíða, Ólafsgerði, Kílakot, Sultir, Víkingavatn,
Lón, Fjöll, Auðbjargarstaðir, Bangastaðir, Nýibær og Þórunnarsel. Auk þess
umfjöllun um eyðijarðir. Þar á meðal eru Svínadalur, Hæringsstaðir, Krossdalur,
Fletir og Ingveldarstaðir. (Merkt 9 a-h).
2(74)
Jarðamat 1804 úr Húsavíkurhreppi: Brekknakot, Reykir, Halakot/Holtakot,
Þverá, Skógar, Skörð, Laxamýri, Þorvaldsstaðir, Húsavík, Bakki, Tröllakot,
Héðinshöfði, Rauf/Eyvík, Kvíslarhóll, Syðritunga, Tungugerði, Hringver, Ytritunga, Hallbjarnarstaðir, Ísólfsstaðir, Ketilsstaðir, Sandhólar, Breiðavík, Valadalur/Voladalur, Máná. Einnig eru nefndar eyðijarðirnar Mýrarkot og Hóll.
(Merkt 10 a-p).
2(75)
Jarðamat 1804 úr Helgastaðahreppi: Langavatn og Kasthvammur. Þá er umsögn
um eyðijarðir. (Merkt 11 a-d).
2(76)
Jarðamat 1804 úr Skútustaðahreppi. Grímsstaðir og Reykjahlíð. Einnig er
umsögn um brennisteinsnám. (Merkt 12 a-d).
2(77)
Uppskriftir skjala 2(73)-2(76) úr jarðamati 1804.
2(78)
Jarðamat í Kelduneshreppi 1849, ásamt matsyfirliti og yfirmati: Ás með Svínaa-b
dal, Meiðavellir, Tóveggur, Ingveldarstaðir með Ingjaldsstöðum og Ávegg,
Undirveggur, Hóll, Keldunes með Kelduneskoti, Eyvindarstöðum og Nýjabæ,
Krossdalur, Austurgarður, Garður, Grásíða, Víkingavatn með Ólafsgerði, Kílakoti og Sultum, Lón, Fjöll með Auðbjargarstöðum, Bangastaðir, Árnanes og
Þórunnarsel. Í sveitarlýsingu er tekið fram að sveitin sé vel sjálfbjarga með
afréttarland. Afréttar- og hagatollar eru sérmetnir á Fjöllum og afréttarhlunnindi
með Þórunnarseli. Fjallabóndi hefur kært matið á jörð sinni. Einnig þykir rétt að
benda á, hve hátt Fjöll eru metin í samanburði við ýmsar jarðir í sveitinni, ásamt
uppskrift. (Merkt 1 a-n).
2(79)
Jarðamat í Húsavíkurhreppi 1849: Stórureykir með Brekknakoti og Holtakoti,
a-b
Þverá, Skógar, Skörð, Laxamýri, Húsavík með Skógargerði, Vilpu, Naustum og
Þorvaldsstöðum, Héðinshöfði, Rauf, Syðritunga með Tungugerði og Kvíslarhóli,
Hringver, Ytritunga, Hallbjarnarstaðir, Ísólfsstaðir; Hóll, Sandhólar, Breiðavík,
Voladalur, Máná. Ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-n).
2(80)
Jarðamat í Helgastaðahreppi (síðar Reykdæla- og Aðaldælahreppar) 1849:
a-b
Klambrasel (áður Hóll eða Hólkot), Langavatn, Geitafell, Kasthvammur,
Grenjaðarstaður, Múli, Þeistareykir með Mælifellshögum. Raunar er ekkert
vikið að réttindum Grenjaðarstaðar eða Múla utan heimajarða. Einnig fylgir
verðmat á þrætulandi milli Langavatns og Klambrasels. Í sveitarlýsingu segir
m.a. að afréttarland megi telja nokkuð, er ýmsum jörðum í sveitinni tilheyri, þó
ei sé henni einhlítt með öllu, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-i).
2(81)
Jarðamat í Skútustaðahreppi 1849 á jörðunum Grímsstöðum og Reykjahlíð,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-c).
2(82)
Jarðamat í Kelduneshreppi 1916-1918: Ás, Svínadalur, Meiðavellir, Tóveggur,
Ingveldarstaðir, Undirveggur, Hóll, Eyvindarstaðir, Keldunes, Keldunesskot,
Krossdalur, Austurgarður, Garður, Grásíða, Ólafsgerði, Kílakot, Víkingavatn,
Sultir, Fjöll, Lón Auðbjargarstaðir, Bangastaðir, Þórunnarsel, Syðribakki. (Merkt
5 a-t).
2(83)
Jarðamat í Tjörneshreppi og á Húsavík 1916-1918: Brekknakot, Litlureykir,
Stórureykir (á 3 blöðum), Holtakot, Þverá, Heiðarbót, Dýjakot/Skógahlíð,
Skógar, Einarsstaðir, Skörð, Laxamýri, Saltvík, Héðinshöfði, Rauf /Eyvík,
Kvíslarhóll, Syðritunga, Tungugerði, Hringver, Ytritunga, Hallbjarnarstaðir,
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Ísólfsstaðir, Hóll, Mýrarkot, Ketilsstaðir, Sandhólar, Breiðavík, Voladalur, Máná
og Húsavík. (Merkt 6 a-bb).
2(84)
Jarðamat í Aðaldæla- og Reykdælahreppum (þ.e. Helgastaðahreppi forna) 19161918: Klambrasel, Langavatn, Geitafell og Kasthvammur og auk þess brennisteinsnámur á Þeistareykjum. (Merkt 7 a-e).
2(85)
Jarðamat í Skútustaðahreppi 1916-1918: Grímsstaðir og Reykjahlíð. (Merkt 8 ab).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6.):
2(245) Manntalsþing að Keldunesi, dags. 23.4.1703. Magnús Einarsson lögfestir Keldua-b
nes og Ásslandsetar hreyfa mótmælum, ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(246) Manntalsþing að Húsavík á Tjörnesi, dags. 10.-11.12.1736. Deila um landamerki
a-b
á milli Bakka og Húsavíkur, snýst að mestu um landamerki að sjó vegna nótalagna. En lagðar eru fram lögfestur af hálfu Húsavíkurprests, sú elsta, dags.
16.6.1644, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-d).
2(247) Manntalsþing að Húsavík á Tjörnesi, dags. 3.8.1737. Lesin upp lögfesta séra
a-b
Ketils Jónssonar fyrir Húsavíkurkirkjulandi, dags. 10.8.1737 [1736, réttara],
ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b).
2(248) Manntalsþing að Keldunesi, dags. 20.6.1783. Um uppbyggingu eyðijarðarinnar
a-b
Svínadals, ásamt uppskrift. (Merkt 15).
2(249) Manntalsþingsréttur á Keldunesi, dags. 10.7.1804. Vitnisburður þingsóknara-b
manna um ásigkomulag jarðarinnar Áss, ásamt uppskrift. (Merkt 39 a-b).
2(250) Auka- og Lögregluréttur á Keldunesi, dags. 7.7.1813. Þjófnaðarmál, stolið úr
a-b
tjöldum grasaheiðarfólks í Garðsheiði, ásamt uppskrift. (Merkt 50 a-b).
2(251) Manntalsþingsréttur, dags. 17.7.1813 að Skinnastöðum, dags. 17.7.1813. Áframa-b
hald tjaldstuldarmálsins í Garðsheiði, ásamt uppskrift. (Merkt 51 a-d).
2(252) Héraðsréttur á Helgastöðum, dags. 9.5.1820. Mál áhrærandi meintan eignarétt
a-b
Múlakirkju á brennisteinsnámum sem liggja í landi kirkjujarðarinnar Þeistareykja, ásamt uppskrift. (Merkt 55 a-b).
2(253) Manntalsþingsréttur á Helgastöðum, dags. 17.5.1820. Dómur í eignaréttarmáli
a-b
brennisteinsnáma í Þeistareykjarlandi, ásamt uppskrift. (Merkt 56 a-d).
2(254) Héraðsþingsréttur að Reykjahlíð, dags. 26.9.1832. Landaþrætumál á milli
a-b
Grímsstaða og Reykjahlíðar, sérstaklega varðandi eyðijörðina Fagranes, ásamt
uppskrift. (Merkt 63 a-c).
2(255) Héraðsþingsréttur að Reykjahlíð, dags. 27.9.1832. Komist að samkomulagi í
a-b
landaþrætumáli milli Grímsstaða og Reykjahlíðar, ásamt uppskrift. (Merkt 64).
2(256) Aukaréttur á Skútustöðum, dags. 18.5.1833. Áframhald landaþrætumáls Grímsa-b
staða og Reykjahlíðar áhrærandi eignar- og notkunarrétt Fagranesslands, ásamt
uppskrift. (Merkt 65 a-b).
2(257) Héraðsréttur á Skútustöðum, dags. 14.6.1833. Áframhald og dómur í landaa-b
þrætumáli Grímsstaða og Reykjahlíðar áhrærandi eignar- og notkunarrétt Fagranesslands, ásamt uppskrift. (Merkt 67 a-d).
2(258) Manntalsþingsréttur á Húsavík, dags. 23.5.1837. Lesið upp bréf frá bændunum í
a-b
Fjöllum Jóni Gottskálkssyni og Ólafi Gottskálkssyni, dags. 29.5.1837, varðandi
afréttarnotkun Tjörnesinga, ásamt uppskrift. (Merkt 72 a-d).
2(259) Aukaréttur á Húsavík, dags. 4.12.1840. Mál Þorsteins Jakobssonar á Hringveri
a-b
en fundið var að geldfjársamanrekstri hans síðastliðið haust, ásamt uppskrift.
(Merkt 81 a-m).
2(260) Aukaréttur á Húsavík, dags. 5.12.1840. Áframhald á máli Þorsteins Jakobssonar
a-b
á Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 82 a-m).
2(261) Aukaréttur að Múla, dags. 15.2.1841. Áframhald á máli Þorsteins Jakobssonar á
a-b
Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 83 a-l).
2(262) Aukaréttur á Laxamýri, dags. 23.2.1841. Áframhald á máli Þorsteins Jakobsa-b
sonar á Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 84 a-f).
2(263) Aukaréttur á Húsavík, dags. 24.2.1841. Áframhald á máli Þorsteins Jakobssonar
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á Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 85 a-g).
Aukaréttur að Múla, dags. 16.3.1841. Áframhald á máli Þorsteins Jakobssonar á
Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 86 a-b).
Aukaréttur að Múla, dags. 30.3.1841. Dómur í máli Þorsteins Jakobssonar á
Hringveri, ásamt uppskrift. (Merkt 87 a-h).
Aukaréttur að Múla, dags. 6.9.1841. Máli Þorsteins Jakobssonar á Hringveri
vísað heim úr Landsyfirrétti. (Merkt 88).
Aukaréttur að Múla, dags. 16.9.1841. Áframhald mála Þorsteins Jakobssonar á
Hringveri. (Merkt 89 a-b).
Aukaréttur að Múla, dags. 4.10.841. Dómur í máli Þorsteins Jakobssonar á
Hringveri. (Merkt 90 a-h).
Manntalsþing á Keldunesi, dags. 24.5.1875. Lesin upp lögfesta Snorra Pálssonar
fyrir Fjöllum og henni mótmælt m.a. af Lónsbændum, ásamt uppskrift. (Merkt
102 a-c).
Fógetaréttur að Húsavík, dags. 18.1.1877. Benedikt Kristjánsson prestur að Múla
og Þ. Guðjohnsen verslunarfulltrúi á Húsavík krefjast þess að sýslumaður kyrrsetji eignir brennisteinsfélagsins í Englandi “The North of Iceland Sulphur
Company (Limited)” vegna vanskila. Getið samnings A.G. Locks við dómsmálastjórnina, dags. 13.4.1872, til brennisteinsnáms í námum þeim í Þingeyjarsýslu (Reykjahlíðar- og Fremrinámum) sem er eign hins opinbera. (Merkt 105 ad).
Lögregluréttur á Þeistareykjum, dags. 8.8.1877. Tilefni réttarhaldsins var að búið
var að brjóta upp hús á Þeistareykjum sem tilheyrði hinu enska brennisteinsfélagi sem var kyrrsett með fógetagjörð, dags. 18.1. sama ár. Fram kemur að
þegar umrætt félag hafi í fyrra vor látið byggja hús þau er nú standa hafi þar
verið fyrir hús sem notað var til að gangnamenn og aðrir er ferð áttu þar um
gætu leitað sér skjóls. Umrætt hús hafi verið notað í þarfir félagsins en það í
staðinn var lánað hús sem nota átti í sama tilgangi á meðan félagið ræki
námurnar og skilaði svo aftur jafngóðu húsi er rekstrinum væri hætt. (Merkt 109
a-c).
Lögregluréttur að Húsavík, dags. 5.6.1846. Rannsökuð gangnaóregla Mánárbænda, ásamt uppskrift. (Merkt 113 a-d).
Lögregluréttur að Húsavík, dags. 6.6.1846. Sáttum náð í gangnaóreglumáli
Mánárbænda, ásamt uppskrift. (Merkt 115 a-b).
Manntalsþingsréttur á Húsavík, dags. 11.5.1850. Lesin upp lögfesta séra Jóns
Jónssonar á Grenjaðarstað fyrir kirkjunnar jörðum og ítökum í þingsókninni.
Henni mótmælt af Laxamýri, Syðritungu og Valadal, ásamt uppskrift. (Merkt
118 a-c).
Aukadómþing Þingeyjarsýslu, dags. 27.4.1962. Dómsskjöl úr máli um afgjaldsskyldu kirkjujarðasjóðs af Geitafelli. Málið virðist ekki snerta þjóðlendumál en
eitt dómsskjal úr málinu, þ.e. greinargerð Magnúsar Más Lárussonar um Geitafell/Geitagerði er tekin með. (Merkt 132 a-e).
Aukadómþing, dags. 3.7. og 1.8.1973 á Húsavík. Skútustaðahreppur gegn hreppsjóði Aðaldæla- og Keldunesshrepps. Skútustaðahreppur krefst fjórðungs af
útlögðum kostnaði vegna landamerkjagirðingar frá Dettifossi að sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll. Jafnframt að sömu aðilum verði gert að greiða
kostnað í hlutfalli við skiptingu afréttarlands á milli þeirra. (Merkt 133 a-h).
Aukadómþing, dags. 3.7. og 1.8.1973. Skútustaðahreppur gegn hreppsjóði Reykdælahrepps. Skútustaðahreppur krefst fjórðungs af útlögðum kostnaði vegna
landamerkjagirðingar frá Sandvatni að sandgræðslugirðingu vestan við Gæsafjöll. Fram koma upplýsingar um girðingaframkvæmdir á afréttarmörkum milli
afréttarlands Skútustaðahrepps og afréttarlands lágsveitanna Reykdæla-,
Aðaldæla-, og Kelduneshrepp. (Merkt 134 a-f).
Lögregluréttur að Ljósavatni, dags. 17.5.1900. Sigtryggur Kristjánsson í Kasthvammi kærir Kristján Jónsson á Barnafelli fyrir að hafa ekki innt af hendi
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fjallskil á afrétt Reykdælahrepps (Þeistareykir). (Merkt 137 a-c).
Lögregluréttur á Húsavík, dags. 20.6.1900. Áframhald á fjallskilamáli Kristjáns
Jónssonar á Barnafelli. (Merkt 138 a-d).
Lögregluréttur á Húsavík, dags. 22.8.1900. Dómur í fjallskilamáli Kristjáns
Jónssonar á Barnafelli. (Merkt 139 a-d).
Refasamningur fyrir Norðursýslu sendur hreppstjórum Húsavíkur-, Keldunessog Skinnastaðhrepps með umburðarbréfi setts sýslumanns, dags. 25.8.1835,
ásamt uppskrift. (Merkt 142 a-j).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Bréf Stefáns Þórarinssonar amtmanns, dags.
30.10.1819. Konungsleyfi/tilskipun, um að presturinn í Múla, séra Skúli Tómasson, skuli fá umboðsmann (procurator), sér að kostnaðarlausu. Umboðsmaður
þessi, skal útfæra og undirbúa kröfu Múlakirkju til brennisteinsnámanna í landi
Þeistareykja. Björn Jónsson í Lundi, hreppstjóri í Fnjóskadalshrepp, skal settur
umboðsmaður, f.h. séra Skúla og Múla, ásamt uppskrift. (Merkt 150 a-c).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Bréf Stefáns Þórarinssonar amtmanns, dags.
30.10.1819. Konungsleyfi/tilskipun. Björn Jónsson hreppstjóri, skipaður
umboðsmaður séra Skúla í Múla, í því máli er að ofan greinir (A.6. 105 a-c) en
G. Briem, sýslumaður, skipaður umboðsmaður kóngs og krúnu, í sama máli,
ásamt uppskrift. (Merkt 151 a-c).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Seðill. Stefna Björns Jónssonar, uppá Múlakirkju Beneficiarius, vegna brennisteinsnáma í landi kirkjunnar, Þeistareykjum
svonefndum, til prestsins Ingjalds Jónssonar, dags. 22.4.1820, ásamt uppskrift.
(Merkt 152 a-b).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Vitnisburður/greinargerð Ingjalds prests Jónssonar í Múla, dags. 31.3.1819. Um ásigkomulag Múlakirkju-eyðijarðar Þeistareykja, og brennisteinshlutum þaðan. Hefur frá alda öðli verið byggð eður setin,
að sögn Ingjalds, ásamt uppskrift. (Merkt 153 a-b).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Minnisseðill/bréf (pro memoria). Vísað til
konungsbréfs, dags. 15.4.1776 um eyðijarða uppbygging á Íslandi. -Um leigu og
nyt af Þeistareykjajörð, sögð liggja í eyðimörk langt frá annarra byggðalögum
ofl., dags. 27.4.1792. Undir skrifar Ingjaldur prestur Jónsson. Upplesið á þremur
manntalsþingum 1792 og lagt fram í extrarétti á Helgastöðum þann 9.6.1820,
ásamt uppskrift. (Merkt 154 a-c).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Extraréttur að Hrafnagili, dags. 27.4.1820.
Vitnayfirheyslur, ásamt uppskrift. (Merkt 155 a-h).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Afskrift. „Af det kongelige danske amtmansens
skrivelse... .“ [Stefáns] Þórarinssonar, dags. 14.3.1818. Um rétt konungs til að
nýta sér brennisteinsnámurnar á Þeistareykjum, ofl. Þórður Björnsson, lagði
afskriftina fram við extrarétt að Helgastöðum, dags. 9.5.1820, ásamt uppskrift.
(Merkt 156 a-c).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Konungsbréf, staðlaður texti að hluta, með innfærðum viðbótum. Friðrik VI. gjörir kunnugt að sóknarpresturinn, Skúli Tómasson í Múla skuli við „...1ste Jnstants at lade udgiere i en Sag imod
Vedkommende paa det Offentliges Vegne angaaende bemeldte Præstekalds
formentlige Eiendomsret til de paa Kirkens Jord Testareykium værende
Svovelminer...“. 4.6.1819., ásamt uppskrift. (Merkt 157 a-c).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Extract, af Múlakirkjumáldaga, samanlesnum
við þrjá Hóladómkirkjumáldaga. Lesið fyrir extrarétti á Helgastöðum, dags.
9.5.1820, ásamt uppskrift. (Merkt 158 a-b).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Bréf. Björn Jónsson til sýslumannsins Þórðar
Björnssonar. Álit Björns um hvernig skuli dæmast í málinu, þ.e. Þeistareykjabrennisteinsnámu-máli, dags. 9.5.1820, ásamt uppskrift. (Merkt 159 a-d).
Dómsskjöl úr Þeistareykjamáli. Innihald: Skýrsla Gunnlaugs Briem um málefni
Þeistareykja. Dönsk útgáfa á vinstri síðu, íslensk á hægri síðu. Íslenska útgáfan
uppskrifuð. (Merkt 160 a-jj).
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Dómsskjöl úr Fagranesmáli. Beiðni um vitnaleiðslur, spurningar til vitna, copia
af lögfestingu fyrir Reykjahlíð. 1832-1833, ásamt uppskrift. (Merkt 161 a-f).
Bréf Ólafs Gottskálkssonar á Fjöllum og bændum í Kelduhverfi til hreppstjórans
í Kelduhverfi, dags. 24.2.1843, þar sem þeir kvarta yfir ágangi geldpenings
sveitanna innan Reykjaheiði sem fylla afréttir, heiðarlönd og jafnvel búfjárhaga í
Kelduhverfi, ásamt uppskrift. (Merkt 147 a-c).
2(317) Bréf A. Þórðarsonar hreppstjóra í Kelduhverfi, dags. 18.3.1843, til Arnórs Árnaa-b
sonar sýslumanns vegna kvörtunar Keldhverfinga sem hann kemur áleiðis, ásamt
uppskrift. (Merkt 148 a-b).
2(318) Bréf úr bréfabók sýslumanns Arnórs Árnasonar, dags. 8.5.1843, til A. Þórðara-b
sonar hreppstjóra í Kelduhverfi vegna kvartana Keldhverfinga ásamt uppskrift.
(Merkt 149).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(86)
Útdráttur úr skýrslu um Húsavíkurbrauð, dags. 30.7.1782, með lögfestu, dags.
a-b
16.6.1644, ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(87)
Lögfesta Magnúsar Illugasonar á Húsavík, ódags. en þingl. 23.4.1680 og aftur
a-b
11.12.1726, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b).
2(88)
Lögfesta Magnúsar Einarssonar á Húsavík, dags. 23.6.1712. Merkjum lýst á
sama hátt og árið 1680. Einnig lesin upp við kirkju 6.6.1713 og á héraðsþingi
11.12.1736. (Merkt 3 a-b).
2(89)
Lögfesta Ketils Jónssonar á Húsavík, dags. 30.4.1739, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
4).
2(90)
Lögfesta Ketils Jónssonar á Húsavík, dags. 5.7.1745. Markalýsing samhljóða
lögfestu 1736, en ekki vitnað til héraðsréttar 1736. (Merkt 5 a-b).
2(91)
Lögfesta Ketils Jónssonar, dags. 2.6.1751 (lýsir merkjum Húsavíkur), ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 6 a-b).
2(92)
Lögfesta Þorláks Jónssonar á Húsavík, dags. 16.6.1772. (Merkt 7).
2(93)
Lögfesta Gísla Auðunssonar á Húsavík, dags. 28.6.1821. (Merkt 8).
2(94)
Lögfesta Jóns Ingvaldssonar á Húsavík, dags. 11.5.1850, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
9 a-b).
2(95)
Lögfesta Jóns Jónssonar á Grenjaðarstað fyrir Rauf/Eyvík og Breiðuvík, dags.
a-b
22.5.1837, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b).
2(96)
Sættargerð um rekamörk Breiðuvíkur og Voladals, dags. 14.-15.7.1843, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 11 a-b).
2(97)
Sátt um landamerki Ingveldarstaða með hjáleigunni Ingjaldsstöðum móti
Tóvegg, dags. 18.7.1848. (Merkt 12 a-b).
2(98)
Lögfesta Raufar og Breiðuvíkur með mótmælum eigenda Héðinshöfða, Syðria-b
tungu og Valadals, dags. 4.5.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c).
2(99)
Eignaskrá Grenjaðarstaðarkirkju 1644, gerð af Guðmundi Bjarnasyni presti,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-e).
2(100) Brot úr eignaskrá Múlakirkju. Ártal kemur ekki skýrt fram, en á síðustu síðu
a-b
stendur „B. Uttektar Contract af 14 Maji 1724“. Þar er umfjöllun um Þeistareyki
og skjöl kirkjunnar, ásamt uppskrift. (Merkt 15 a-d).
2(101) „Specification yfer Múla Jnntekt 1743“ gerð af Þorleifi Skaftasyni, dags.
a-b
1.7.1743. Vitnað til máldagabréfs undirritaðs af Kolbeini Auðunarsyni, Jóni
Loftssyni og Katli Hallssyni, dags. 8.9.1563, ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-b).
2(102) „Specification yfer Muula Beneficium“ dags. 1.7.1839, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
17 a-d).
2(103) Lögfesta séra Gísla Einarssonar fyrir Múlastað, ódags. en þingl. 22.4.1695,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-b).
2(104) Uppboð og lögfesta Gísla Einarssonar prests í Múla á Þeistareykjum, ódags. en
a-b
þingl. 2.6.1712, ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-b).
2(105) Uppboð og lögfesta Þorleifs Skaftasonar prests í Múla á Þeistareykjum, ódags.
a-b
en þingl. 12.6.1725, ásamt uppskrift. (Merkt 20).
2(106) Uppboð og lögfesta Þorleifs Skaftasonar prests í Múla á Þeistareykjum og
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Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, ódags. en þingl. 9.5.1744, ásamt
uppskrift. (Merkt 21).
2(107) Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, ódags. en þingl. 13.5.1749, ásamt
uppskrift. (Merkt 22 a-b).
2(108) Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, lesin á Húsavík, dags. 16.6.1753,
24.5.1762, 16.6.1772, 1.5.1775 og 22.5.1776. (Merkt 23 a-b).
2(109) Uppboð og lögfesta Jóns Þorleifssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum með tilteknum landamerkjum, ódags. en þingl. 3.6.1767 og 30.6.s.á.
(Merkt 24 a-b).
2(110) Afrit af forboði Ingjalds Jónssonar prests í Múla vegna ágangs á Þeistareykjum,
a-b
dags. 22.9.1781, ásamt uppskrift. (Merkt 25).
2(111) Lögfesta Ingjalds Jónssonar prests í Múla á Þeistareykjum og Mælifellshögum,
a-b
ódags. en þingl. 19.5.1792, 21.5. s.á. og 9.6. s.á., ásamt uppskrift. (Merkt 26 ab).
2(112) Auglýsing Þórarins Jónssonar prests í Múla á landamerkjum Þeistareykjalands
a-b
og uppboð til ábýlis, dags. 20.4.1809, ásamt uppskrift. (Merkt 27 a-b).
2(113) Afrit af byggingarbréfi fyrir Þeistareykjum, dags. 13.5.1816, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 28 a-b).
2(114) Lögfesta Skúla Tómassonar prests í Múla á Þeistareykjum og þar með Mælia-b
fellshögum, dags. 13.5.1854, ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-b).
2(115) Lögfestur Einars Skúlasonar prests fyrir Garði í Kelduhverfi, dags. 7.5.1673 og
1680. (Merkt 30).
2(116) Lögfesta Einars Skúlasonar prests fyrir Garði í Kelduhverfi, dags. 15.4.1681.
(Merkt 31).
2(117) Lögfestur Einars Skúlasonar prests fyrir Garði í Kelduhverfi, dags. 14.10.1682
og 8.4.1692. (Merkt 32 a-b).
2(118) Lögfestur Einars Skúlasonar prests fyrir Garði í Kelduhverfi, önnur án ártals
(sést ekki vegna skemmda), hin frá árinu 1687. (Merkt 33 a-b).
2(119) Lögfestur Einars Skúlasonar prests og Magnúsar sonar hans fyrir Garði í Kelduhverfi 1696, 1699 og 1702. (Merkt 34 a-b).
2(120) Lögfesta Jóns Sigurðssonar prests á Garði, dags. 26.5.1775. Þar eru tiltekin
a-b
landamerki, ásamt uppskrift. (Merkt 35 a-b).
2(121) Lögfesta Vigfúsar Björnssonar prests á Garði, dags. 12.6.1798. Þar er lýst landaa-b
merkjum; að mestu samhljóða lögfestu Jóns Sigurðssonar, ásamt uppskrift.
(Merkt 36 a-b).
2(122) Lögfesta Magnúsar Jónssonar prests á Garði, dags. 5.7.1844. Þar er lýst landaa-b
merkjum; að mestu samhljóða lögfestu Jóns Sigurðssonar, ásamt uppskrift.
(Merkt 37 a-b).
2(123) Í Múlaskjölum er uppkast að bréfi ritað með tveimur rithöndum, sú síðari er
hönd Skúla Tómassonar í Múla. Það fjallar um ágreining við Keldhverfinga um
Þeistareykjaland. Því er ályktað, að um eitt bréf sé að ræða fremur en tvö. Dags.
á síðasta blaðinu er 30.3.1843. (Merkt 38 a-c).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(124) Húsavík [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590-1616,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(125) Garður í Kelduhverfi [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar
a-b
1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 2).
2(126) Reykjahlíð við Mývatn [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar
a-b
1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(127) Ás í Kelduhverfi 1590. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590a-b
1616, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(128) Garður í Kelduhverfi 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 5 a-b).
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Grenjaðarstaður 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift.
(Merkt 6 a-d).
Múli í Aðaldal 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift.
(Merkt 7 a-c).
Húsavík, dags. 23.8.1669. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt
uppskrift. (Merkt 8 a-b).
Grenjaðarstaður [13.8.1672]. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt
uppskrift. (Merkt 9).
Múli, dags. 11.3.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-d).
Grenjaðarstaður, dags. 16.3.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-h).
Garður í Kelduhverfi, dags. 5.5.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-d).
Húsavík, dags. 12.5.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c).
Grenjaðarstaðir, dags. 7.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-b).
Húsavík, dags. 9.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 15).
Húsavík, dags. 10.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695, ásamt
uppskrift. (Merkt 16 a-d).
Garður í Kelduhverfi, dags. 13.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-c).
Ás í Kelduhverfi, dags. 23.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-d).
Grenjaðarstaður, dags. 26.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-d).
Múli í Aðalreykjadal, dags. 27.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-g).
Húsavík, dags. 26.8.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 1699-1710, ásamt
uppskrift. (Merkt 21 a-e).
Grenjaðarstaður, dags. 28.8.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 1699-1710,
ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-j).
Garður í Kelduhverfi, dags. 1.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 16991710, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
Ás í Kelduhverfi, dags. á bilinu 1.-3.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar
1699-1710, ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-d).
Múli í Aðalreykjadal, dags. 18.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-d).
Grenjaðarstaður, dags. 20.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
ásamt uppskrift. (Merkt 26 a-c).
Húsavík, dags. 23.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt uppskrift. (Merkt 27 a-c).
Garður í Kelduhverfi, dags. 14.8.1722. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-c).
Ás í Kelduhverfi, dags. 21.8.1722. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-c).
Reykjahlíð, dags. 20.7.1729. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
uppskrift. (Merkt 30 a-b).
Grenjaðarstaður, dags. 12.6.1742. Vísitasíubók Ludvigs Harboe 1742-1743,
ásamt uppskrift. (Merkt 31 a-d).
Garður í Kelduhverfi, dags. 13.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar
1747-1750, ásamt uppskrift. (Merkt 32 a-b).
Ás í Kelduhverfi, dags. 15.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-
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1750, ásamt uppskrift. (Merkt 33 a-c).
Reykjahlíð, dags. 27.8.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
ásamt uppskrift. (Merkt 34 a-c).
Reykjahlíð, dags. 7.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
35 a-d).
2(159) Garður í Kelduhverfi, dags. 4.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
a-b
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 36 a-b).
2(160) Húsavík, dags. 5.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga Thordera-b
sens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 37 a-b).
2(161) Reykjahlíð við Mývatn, dags. 8.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
a-b
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 38 a-d).
2(319) Munkaþverárklausturjarðir, kúgildi og landskuldir árið 1590. Máldagabók Guða-b
brands biskups Þorlákssonar 1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-d).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(162) Húsavík. Útdráttur úr máldaga Húsavíkurkirkju og vitnisburður um máldaga,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b).
2(163) Húsavík. Prófastsvísitasía 1750. Umsögn um eignir kirkjunnar, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 2 a-c).
2(164) Dómur í landaþrætumáli milli Húsavíkur og Bakka, dags. 5.6.1752, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 3 a-b).
2(165) Húsavík. Prófastsvísitasía 1756. Umsögn um lögfestur og eignir kirkjunnar,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(166) Húsavík, úttekt 1808. Afhent skjöl, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b).
a-b
2(167) Húsavík. Úttekt 1840. Getið afhentra skjala, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b).
a-b
2(168) Garður. Prófastsvísitasía 1749. Taldar eignir kirkjunnar, þar á meðal fornar hjáa-b
leigur, löngu fallnar í eyði, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-b).
2(169) Garður í Kelduhverfi. Skjalaafhending 1809, ásamt uppskrift. (Merkt 8).
a-b
2(170) Ás í Kelduhverfi. Prófastsvísitasía 1749. Fyrirspurn um skjöl kirkjunnar, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 9).
2(171) Ás í Kelduhverfi. Prófastsvísitasía 1757. Vitnisburður um máldaga útskrifaðan
a-b
úr máldagabók Árna Magnússonar, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-c).
2(172) Reykjahlíð. Prófastsvísitasía 1750. Umfjöllun um skjöl kirkjunnar, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 11 a-b).
2(234) Prófastsvísitasía á Húsavík 1705. Umfjöllun um skjöl kirkjunnar, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 12).
2(235) Afhending Húsavíkur prestakalls, dags. 12.7.1729. Umfjöllun um skjöl
a-b
kirkjunnar. (Merkt 13 a-b).
2(236) Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724 gerðir að
a-b
skipun biskups og amtmanns 1726. Garður í Kelduhverfi. Framvísað skjölum.
Nefnd selstaða fram í heiði. (Merkt 14 a-b).
2(237) Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724 gerðir að
a-b
skipun biskups og amtmanns 1726. Ás í Kelduhverfi. Nefndur afréttur, grasa- og
hvannatekja. (Merkt 15).
2(238) Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724 gerðir að
a-b
skipun biskups og amtmanns 1726. Péturssel nefnt meðal óbyggðra afbýla Húsavíkur. (Merkt 16).
2(239) Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724 gerðir að
a-b
skipun biskups og amtmanns 1726. Þeistareykir, 20 hundruð, hafa verið í eyði í
15 ár. (Merkt 17).
2(240) Prófastsvísitasía í Reykjahlíð 1735. Lagt fram skemmt skjal frá 1706, þar sem
a-b
taldar eru eignir kirkjunnar og landamerki, einnig minnst á Voga. (Merkt 18 a-c).
a-b
2(157)
a-b
2(158)
a-b
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2(241) Beiðni Jóns Gissurarsonar prófasts og séra Guðmundar Bjarnasonar um dóm á
a-b
rekum, afréttum og ítökum kirkna 1639. (Merkt 19).
2(242) Lögfesta Jóns Gissurarsonar á Þeistareykjum og Mælifelli 1639. (Merkt 20).
a-b
Skjalasöfn stiftamtmans, amtmanns og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(294) Klambrasel í Aðaldal. Jóhannes Jónatansson í Klambraseli óskar kaups á
jörðinni og skrifar prófasti í því sambandi, dags. 19.11.1890. Í bréfinu kemur
fram, að faðir Jóhannesar byggði kotið í sellandi kirkjujarðarinnar Klambra árið
1848. (Merkt 1 a-b).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(243) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið er
um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta. (Merkt 1 a-c,
almennt).
2(244) Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920, við bréfi Stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919. (Merkt 1 b, almennt).
2(282) Sala Brekknakots. Afsal, dags. 6.7.1916 og lýsing jarðarinnar, dags. 16.6.1915.
(Merkt 1 a-d).
2(283) Sala Geitafells. Afsal, dags. 2.5.1916 og lýsing jarðarinnar, dags. 22.11.1913.
(Merkt 2 a-e).
2(284) Sala Þeistareykjalands. Afsal, dags. 14.9.1915 og lýsing landsvæðisins, dags.
30.6.1914. (Merkt 3 a-f).
2(285) Sala Langavatns. Afsal, dags. 14.9.1915 og lýsing jarðarinnar, dags. 7.11.1914.
(Merkt 4 a-e).
2(286) Sala Klambrasels. Afsal, dags. 30.5.1914 og lýsing jarðarinnar, dags. 14.5.1913.
(Merkt 5 a-e).
2(287) Sala Húsavíkur. Afsal finnst ekki en lýsing jarðarinnar, dags. 18.12.1912. (Merkt
6 a-d).
2(288) Þeistareykir. Ýmis gögn varðandi sölu Þeistareykja. (Merkt 7 a-k).
2(295) Brekknakot. Uppkast makaskiptabréfs árið 1841 (án dagsetningar). Bréf
umboðsmanns, dags. 29.7.1836, þar segir um Brekknakot: „hefur land og þad ad
gjædum rétt gott nockurn veigin nóg fyrir sig, úthejisskap ecki fjarlaga,“. (Merkt
8 a-f).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(296) Sigurður prestur Jónsson kaupir þrætulandið Reykjamannahaga og jörðina Haga
í Hvömmum, leggur Reykjamannahaga til Haga og segir til ummerkja, dags.
4.4.1545, á Grenjaðarstöðum. (Merkt 1 a-c).
2(297) Kaupbréf Jóns Nikulássonar fyrir Tröllagilsgerði, dags. 10.4.1669. Fram kemur
að Tröllagilsgerði sé fimm hundruð úr Héðinshöfða og er landamerkja getið.
(Merkt 2 a-c).
2(298) Bréf, dags. 5.10.1670 um gjöf og samþykki á Tröllagilsgerði er Jón Nikulásson
gaf Steinunni dóttur sinni. Landamerkja getið. (Merkt 3 a-d).
2(299) Lögfesta Jóns Árnasonar lesin upp að Húsavíkurkirkju 13.6.1697 fyrir Ytritungu
á Tjörnesi. Takmarka ekki getið. (Merkt 4 a-b).
2(300) Lögfesta séra Skúla Þorlákssonar fyrir Ytritungu á Tjörnesi lesin upp á
manntalsþingi á Húsavík, dags. 14.6.1697. Hefðbundinn lögfestuformáli þar sem
takmarka er ekki getið en þó segir: “…allar landznitiar til heidar og
landz…”(Merkt 5 a-c).
2(301) Lögfesta séra Skúla Þorlákssonar fyrir Ytritungu á Tjörnesi sem lesin var upp á
héraðsþingi á Húsavík, dags. 27.4.1698. Takmarka ekki getið. (Merkt 6 a-b).
2(302) Vitnisburður tveggja manna, bréfaður, dags. 27.4.1630, um að þeir hafi verið
viðstaddir áreið á merki milli Héðinshöfða og Bakka, dags. 4.8.1629. En þá
handsalaði Ólafur Jónsson Magnúsi Björnssyni alla landeign Héðinshöfða eftir
því sem gamalt skiptabréf bræðranna Halls og Finns Ásgrímssonar frá 1331
útvísaði. Að sögn Ólafs hafði hann og faðir hans haldið og brúkað alla landeign
jarðarinnar eftir umræddu bréfi. Tvær uppskriftir af sama bréfi sem þó víkja frá
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hvort öðru þannig að annað telur skiptabréfið frá 1331 en hitt frá 1332. (Merkt 7
a-d).
2(303) Afsalsbréf fyrir Skörðum, dags. 5.5.1652, takmarka og ítaka getið. Dómurinn er
a-b
prentaður, sbr. Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum
IV, bls. 27-30 en þar er aðeins tilfært brot úr bréfinu. Frumrit afsalsbréfsins er
varðveitt á handritadeild Landsbókasafns (sbr. JS dipl. 36), ásamt uppskrift.
(Merkt 8 a-f).
Jarðabréf og máldagar (skjalaflokkur B.1):
2(173) Rekaskrá Möðruvallaklausturs. Áttungur í Tungureka (Ytritungu) (1296). (Í.f. II,
bls. 304-305 og 310).
2(174) Máldagar Auðunar rauða. Garður: „kyrkia ä allt heimaland. med Reka og aullum
gognum þeim sem Gardz landi fylgia.“ (1318). (Í.f. II, bls. 427-428).
2(175) Máldagar Auðunar rauða. „Kyrcia j Husa uijk ä heimaland.“ (1318). (Í.f. II, bls.
428).
2(176) Máldagar Auðunar rauða. „Kyrkia j Ase ä þridiung j heimalande.“ (1318). (Í.f.
II, bls. 428-429).
2(177) Máldagar Auðunar rauða. Breiðavík eign Grenjaðarstaðar, Geitafell eign
Grenjaðarstaðarkirkju, Grenjaðarstaðarkirkja á hálfan Tungureka, „selfor til
kringlu vatz. selfor half i skardi vppi. hrossum. vj. hagi ä efri mela. enn iiij a
nedre mela.“ talið meðal eigna Grenjaðarstaðarkirkju (1318). (Í.f. II, bls. 431).
2(178) Máldagar Auðunar rauða. Grenjaðarstaður „xiiij. kyr medur þeirre er eynar af
myre [Laxamýri] gaf“ „Hier skulu vera prestar. ij. oc hinn þridie ef þing fylgia til
reykia.“ (Stórureykir) (1318). (Í.f. II, bls. 433).
2(179) Máldagar Auðunar rauða. Til Múlakirkju heyrir „þeistareykia land oc mælifell.“
Múlakirkja á áttung í Keldunesreka (1318). (Í.f. II, bls. 434).
2(180) Máldagar Auðunar rauða. Munkaþverárklaustur á hálfan reka m.m. á Máná,
Munkaþverárklaustur á reka að Sandhólum (1318). (Í.f. II, bls. 485-487).
2(181) Vitnisburður um skipti á Lóni (eign Hólastaðar) og Daðastöðum en „skiliande fra
sogdu lons lande. allan Reka med Reka gognum og lauggognum. Nema skurd ok
lasshual. vndantekinne almenningu.“ (um 1336). (Í.f. II, bls. 707-708).
2(182) Dómur um skuldaskipti, dags. 11. og 12.6.1380. „eydijord sem langan tima hafdi
vbygd verit er ath dyium hæiter“. (Í.f. III, bls. 352-354).
2(183) Máldagar Péturs Nikulássonar. Múlakirkju fylgja „þeistareykia land oc mælifell.“ (1394). (Í.f. III, bls. 576).
2(184) Máldagar Péturs Nikulássonar. Múlakirkja: „þar er þriggia presta skylld og
tueggia diackna. taka heima j leygu fiorar merckur. enn vtann gardz adrar fiorar
ef ecki lyckst af þeistareykium“ (1394). (Í.f. III, bls. 578).
2(185) Máldagar Péturs Nikulássonar. Grenjaðarstaðarkirkja. (1394). (Í.f. III, bls. 578582).
2(186) Máldagar Péturs Nikulássonar. Húsavíkurkirkja á allt heimaland, flutning hvala á
Hringveri, þriðjung í Bakkareka. (1394). (Í.f. III, bls. 582-583).
2(187) Máldagar Péturs Nikulássonar. Garðskirkja á allt heimaland með öllum gögnum
og reka þeim sem Garðslandi fylgja. (1394). (Í.f. III, bls. 585).
2(188) Máldagar Péturs Nikulássonar. Kirkja í Ási á þriðjung í heimalandi og lambaeldi
um allt Hverfi ofan undir Fjöll. (1394). (Í.f. III, bls. 585).
2(189) Máldagar Péturs Nikulássonar. Skinnastaðarkirkja: „Jtem reiknadezt i hrærekstada verd. ij. kvgilldi oc halft fiorda hvndrat fridvirt.“ (1394). (Í.f. III, bls. 586588).
2(190) Halldór prestur Loftsson gefur Grundarkirkju í Eyjafirði reka sína á Tjörnesi í
sálugjöf, nema það sem fylgir Héðinshöfða, dags. 8.12.1403. (Í.f. III, bls. 684685).
2(191) Afhendingarskrá Grenjaðarstaðar, dags. 29.5.1391 (27.2.1393). (Í.f. IV, bls. 1719).
2(192) Skiptagerningur bræðra á landi, búi og hýbýlum að Héðinshöfða, dags. 2.1.1431.
„hier med skylldi annar hafa selfor j reydaraarbugvm enn annar j burfelstungu.“
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2(193)
2(194)

2(195)
2(196)
2(197)
2(198)
2(199)
2(200)
2(201)
2(202)
2(203)
2(204)
2(205)
2(206)

2(207)
2(208)
2(209)
2(210)
2(211)
2(212)
2(213)
2(214)

(Í.f. IV, bls. 436-437).
Vísitasía Jóns Vilhjálmssonar 1431. Múlakirkja á „selfor j teistaræykia landi.“
(Í.f. IV, bls. 464-468).
Vitnisburður Sveins Þorkelssonar um landamerki Víkingavatns og Lóns 1441.
„Sagde firrnefndur Sveirn ad vijkingavatn ætti jardareign austur yfer Moduoxl
og ut i sio og oll Rekavotn allt vestur i motz vid lonsjord. standa þar .iij. þufur og
er i ena vestustu Rekamark fra vijkingavatne. var þar i hvalbejn þä eg vissa. og
þadan Riettsyne upp j Hol er stendur i litlu Myre. og þadan framm i Þrihirning.
svo austur þadann alla Haukdali og svo langt austur ä hejde. sem [hér vantar í
handritið] geingur i mote. svo ofann j Hestdal og þadann i vordu er stendur ä
austanverdumm veggiar enda. og svo ofann i gardenn fyrer austann Olafsgerde
og riettsyne þadann i þufu er stendur fyrer austann i gòtu ... dagslattu i vijkingavatns Jord fra Grasijdu og kiemur i mota þeirre land.“ (Í.f. IV, bls. 622-623).
Munkaþverárklaustur á kefli og saltbrennu um alla Mánárreka (1446). (Í.f. IV,
bls. 697-698).
Brekkur í Reykjahverfi goldnar Hólakirkju fyrir jarðir, dags. 11.10.1447. (Í.f. IV,
bls. 709-710).
Skrá yfir kúgildi á Hólastólsjörðum (1449). (Í.f. V, bls. 34-35 og 38-41).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Húsavíkurkirkja á allt heimaland og
Þorvaldsstaði og flutning á Hringveri. (1461). (Í.f. V, bls. 273-275).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Garðskirkja á allt heimaland með öllum
gögnum og reka, sem Garðslandi fylgja (1461). (Í.f. V, bls. 275-276).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461). Áskirkja á þriðjung í heimalandi.
Fjöll viðmið um lambaeldi Áskirkju. (Í.f. V, bls. 279).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Grenjaðarstaðarkirkja. (Í.f. V, bls. 280-282).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Múlakirkja á Mælifell (1461). (Í.f. V, bls.
283-285).
Jarðakaup fóru fram í Skörðum, dags. 10.10.1463 (10.4.1466). (Í.f. V, bls. 396).
Vitnisburður um viðtal varðandi eignarhald á Eystrigörðum, dags. 29.11.1480.
(Í.f. VI, bls. 309-310).
Syðritunga hálf m.m. fengin Ólafi biskupi Rögnvaldssyni upp í sektargjöld, dags.
3.12.1493. (Í.f. VII, bls. 197-198).
Vitnisburður sex manna um reka- og landamerki milli Áss og Kelduness „ad
kiellduness skylldi eiga sionhending vr mel þeim er vt er fra fliotzdalzgarde og
helldur vestann. og vpp j Midhoolz hws. Og vt vr melnvm Riettsyni j sio. Enn j
millvm skoga landzmerkis og Ass kirkiv Reka. Riettsyni vr sio myagardur. er nv
erv kalladar þufur. j Jòkulza. vid Jlijfsfialle.“, dags. 28.6.1494. (Í.f. VII, bls. 213215).
Makaskipti á jörðum. Gottskálk Hólabiskup lætur m.a. Kvíslarhól og hálfa
Syðritungu, dags. 9.9.1504 og 30.10.1505. (Í.f. VII, bls. 721-722).
Arfleiðslubréf Gottskálks Nikulássonar, dags. 6.6.1520. Gefur Hólakirkju 20
hundruð í Skörðum og Þverá, 20 hundruð. (Í.f. VIII, 727).
Sigurðarrregistur. Hólastóll (1525). (Í.f. IX, bls. 293, 301 og 304-305).
Sigurðarregistur. Rekaréttindi Munkaþverárklausturs á Máná og Sandhólum
m.m. (1525). (Í.f. IX, bls. 311).
Sigurðarregistur. Grenjaðarstaður (1525). (Í.f. IX, bls. 322-323).
Sigurðarregistur. Með Múlakirkju fylgir „mælifell.“ (1525). (Í.f. IX, bls. 327).
Kaupahlutinn í Ási, Tóveggur og Hagi á Árskógsströnd seldir fyrir kaupahlutann
í Grýtubakka, Hlíðskógum (Hléskógum) og Hringsdal, dags. 14.7.1531. Jón Arason selur hálf Skörð, dags. 14.7.1531. (Í.f. IX, bls. 593-595).
Vitnisburður um landamerki Bakka á Tjörnesi, dags. 25.1.1542. (Bréfið sagt, að
sýnast vera falsbréf). Þrír menn bera, eftir því sem þeir hafi heyrt eldri menn
margoft tala, að Bakki ætti lönd allt suður í Skjólbrekku, og úr Skjólbrekku ætti
Bakki rétt í Hálsa upp, að utan allan Bakkahöfða og þá ráði milli Héðinshöfða
Reyðará. (Í.f. X, bls. 700-701).
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2(215)

2(216)
2(217)
2(218)
2(219)
2(220)
2(221)
2(222)
2(223)
2(224)
2(225)
2(226)

2(227)
2(228)

2(229)
2(230)

2(231)

2(232)
2(233)

Jarðabréf, dags. 31.12.1544. Sigurður Jónsson, Arasonar, selur Þverá og Skóga.
Reykir í Reykjahverfi seldir með öllum gögnum og gæðum, eignum og ítölum,
að tilskildum nokkrum ítökum. Þar á meðal: „Mælifellzhaga utann so mykinn
part sem Eignadur værj Mulakyrkiu ä millum tueggia Garda.“ (Í.f. XI, bls. 344346).
Kaupmálabréf, dags. 30.9.1548. Héðinshöfði, 40 hundruð, lagður til kvonarmundar. Bakki er sagður 20 hundruð. (Í.f. XI, bls. 667-668).
Skrá um eignir Hólastóls og Hólakirkju, dags. 25.12.1550. (1550). (Í.f. XI, bls.
848, 864-865, 870-875 og 878).
Kaupbréf, dags. 24.9.1551. Víkingavatn keypt fyrir Finnastaði í Höfðahverfi og
aðra 15 hundraða jörð eða 16 hundruð í lausagóssi. (Í.f. XII, bls. 312-313).
Skýrsla og reikningur um jarðeignir þær, er Jón byskup Arason hafi fargað frá
Hólastól, og hverjar jarðir hann hafi fengið í stað þeirra, dags. 1.9.1552. (Í.f. XII,
bls. 459-461).
Ólafur Hjaltason biskup fær Vigfúsi Þorsteinssyni til eignar kirkjuhlutann í Ási,
20 hundruð, dags. 5.9.1553. (Í.f. XII, bls. 613-615).
Máldagar Ólafs biskups Hjaltasonar 1553. Máldagi Áskirkju. (Kirkjan á ekkert í
landi en 20 hundruð í kvikfé). (Í.f. XII, bls. 641).
Máldagar Ólafs Hjaltasonar 1553. Garðskirkja á allt heimaland, tvö eyðikot, Bláskóga og Austurgarða. (Í.f. XII, bls. 641-642).
Máldagar Ólafs Hjaltasonar. Múlakirkju fylgja Þeistareykir. (1553). (Í.f. XII, bls.
642).
Samningur um reka Garðs og Víkingavatns, dags. 9.5.1558. Einnig nefndur reki
móti Lóni. (Í.f. XIII, bls. 304-305).
Kaupbréf fyrir Ytritungu fyrir 20 hundruð, mörk sögð út í Hallbjarnarstaðagil og
inn á móts við Hringver, dags. 10.3.1559. (Í.f. XIII, bls. 392-393).
Ólafur Hjaltason biskup geldur Sigurði Jónssyni á Grenjaðarstað upp í kirkjubót
til ævinlegar eignar „eina eydijord sem kirkian hefur litla nytsemd af haft ï
laanga tima. sem heiter Holkot i Reykiahverfi. sudur i þad stora gil sem gengur a
midli Laangavatns og Holkots fyrir v c.“, dags. 6.8.1560. (Í.f. XIII, bls. 509510).
Máldagi Múlakirkju, dags. 8.9.1563. Múlakirkju fylgir Þeistareykjaland. (Í.f.
XIV, bls. 143-145).
Vitnisburður um landeign Bakka á Tjörnesi. Kolbeinn prestur Auðunarson, sem
haldið hafði Húsavíkurstað meir en 30 ár, bar, að hann hefði ekki annað heyrt en
Bakki ætti land út í Reyðará fyrir neðan gljúfur þau, sem hún gengur ofan úr, en
fyrir ofan gljúfrin réði lækur, sem gengi réttsýnis úr dæld eða lægð, er kallaðist
Korenshöfn, í Reyðará „oc þar stædi lyrittar oc rettsyne austur ur þeim upp a
hinn hæsta fiallgard.“ Hefði enginn átalið þetta fyrr en Þorsteinn Finnbogason,
þegar hann bjó á Héðinshöfða, dags. 20.8.1567. (Í.f. XV, bls. 3-4).
Jarðaskiptabréf, dags. 31.8.1567. Ólafur Hjaltason biskup selur Hólajarðirnar
Bakka á Tjörnesi, 20 hundruð, og Lón í Kelduhverfi, 12 hundruð, fyrir Hrafnsstaði í Kræklingahlíð og Hillur á Galmaströnd, (Í.f. XV, bls. 4-6).
Vitnisburður um landeign Bakka á Tjörnesi, dags. 30.9.1567. Ketill prestur
Jónsson, sem uppfæddist á Tjörnesi og hélt Húsavíkurstað mörg ár, ber hið sama
og Kolbeinn um merki Héðinshöfða og ágang Þorsteins Finnbogasonar. (Í.f. XV,
bls. 22-23).
Jarðaskiptabréf, dags. 15.2.1569. Skipti á Hafrafellstungu og Héðinshöfða m.m.
Nikulás Þorsteinsson sagði „ad landareign Hiedinzhøffda værj j hinn gamla
Reidararfarveg. enn firir vtann riedj sa gardur og hædir sem geingur ofann fyrer
vtann Hnefadal. og suo ad Hiedinzhoffdj ætti tueggia manna ijsgaungu a Botnz
vatn.“ (Í.f. XV, bls. 208-210).
Reikningar kirkna á prestssetrum í Hólabiskupsdæmi. Múlakirkja á „Þeistareyki.
landskylld .c.“ (1569). (Í.f. XV, bls. 347).
Kirknareikningar á prestssetrum nyrðra 1569. Grenjaðarstaðarkirkja. (Í.f. XV,
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bls. 348-349).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(289)
Hólastólsjarðir. Skilmálar við sölu Hólastólsjarða, og listi yfir jarðirnar, dags.
13.3.1802. Þar eru taldar jarðirnar Fjöll og Hringver í máli 2, Nípá, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli í máli 4, Brettingsstaðir
(hálfir), Jökulsá, Hóll í Fjörðum, Svínárnes (hálft), Miðhús og Grímsnes í máli
5. (Merkt almennt 1 a-e).
2(290) Þeistareykir. Bréf dómsmálaráðuneytisins danska (sem fór með Íslandsmál) til
amtmanns í Norður- og Austuramti um leigusamning á brennisteinsnámum í
Þingeyjarsýslu, dags. 6.7.1872. Í samningnum, dags. 13.4.1872, er tekið fram, að
námurnar á Þeistareykjum, kirkjujörð, séu ekki með í samningnum. (Merkt 1).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
2(291) Þeistareykir. Þeistareykja-Jón nefndur í reikningum Hóladómkirkju árið 1576.
(Merkt 1).
2(292) Þeistareykir. Kirknaskrá Guðbrands biskups árið 1569 getur Þeistareykja meðal
jarða Múlakirkju, með hundraðs landskuld. (Merkt 2 a-b).
2(293) Reykir, Holtakot, Brekknakot, Hólkot. Guðbrandur biskup segir árið 1569 að
tíund liggi til Grenjaðarstaðakirkju af Reykjum og fjórum kotum þar hjá,
Víkingsstöðum, Holtakoti, Brekknakoti, Hólkoti og Reykjamannahaga, sem séu
til samans 80 hndr. (Merkt 3 a-b).
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
4(96)
Auðbjargarstaðir, ódags. en ártal landamerkjabókar er 1920.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(33)
Auðbjargarstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(34)
Auðbjargarstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(35)
Ás, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(36)
Ás, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(37)
Ás, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(38)
Bláhvammur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(39)
Bláhvammur, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(40)
Einarsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(41)
Einarsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(42)
Einarsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(43)
Fjöll, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(44)
Fjöll I-II, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(45)
Geitafell, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(46)
Geitafell, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(47)
Geitafell, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(48)
Héðinshöfði, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(49)
Héðinshöfði I-II, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(50)
Héðinshöfði I-II, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(51)
Hringver, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(52)
Hringver, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(53)
Hringver, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
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4(54)
Húsavík, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(55)
Klambrasel, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(56)
Klambrasel, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(57)
Klambrasel, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(58)
Langavatn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(59)
Langavatn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(60)
Langavatn, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(61)
Skógar, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(62)
Skógar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(63)
Skógar I-III, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-g
4(64)
Skörð, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(65)
Skörð, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(66)
Skörð, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(67)
Skarðaborg, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(68)
Skörð, þinglýsingarvottorð dags. 29.1.2007.
4(69)
Syðri-Tunga, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(70)
Syðri-Tunga, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(71)
Syðri-Tunga, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(72)
Steindalur, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(73)
Reykir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(74)
Stóru-Reykir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(75)
Stóru-Reykir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(76)
Litlu-Reykir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(77)
Víðiholt (Holtakot), yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(78)
Víðiholt, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(79)
Víðiholt, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(80)
Ytri-Tunga, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(81)
Ytri-Tunga, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(82)
Ytri-Tunga 1 og 1a, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(83)
Þeistareykir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(84)
Þeistareykir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(85)
Þeistareykir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(86)
Þverá, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(87)
Þverá, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(88)
Þverá, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(89)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skörð, dags. 5.5.2008.
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4):
4(92)
Kasthvammur, dags. 27.9.1940.
4(93)
Stóru-Reykir, dags. 11.6.1941.
4(94)
Skógar I og Skógar II, dags. 27.11.1957.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(97)
Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Fornleifastofnun Íslands 1996.
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Forsíða, Efnisyfirlit, Inngangur (bls. 4-6). Inngangur að VI. kafla „Menningarminjar á miðhálendi Íslands eftir sýslum, samantekt“ (bls. 50); „SuðurÞingeyjarsýsla“ (bls. 62-63); „Viðauki I. Friðlýstar minjar á miðhálendi Íslands“
- „Suður-Þingeyjarsýsla“ (bls. 73-74); „Viðauki II. Skrá um menningarminjar á
miðhálendi Íslands“- „Suður-Þingeyjarsýsla“ bls. 78-79 og 160-173; Heimildaskrá (bls. 197-207). Kort fylgir, sjá skjal nr. 4(98).
4(98)
Kort: Þjóðminjasvæði á Miðhálendinu (hluta). (Blaðstærð A3 og hluti kortsins
a-b
einnig stækkaður á blaðstærð A3). Kort þessi fylgja skjali nr. 4(97).
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(28)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 314-341.
4(29)
Ný jarðabók 1861, bls. 121-132.
4(30)
Fasteignabók 1921, bls. 153-169.
4(31)
Fasteignabók 1932, bls. 83-90.
4(32)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 42-48.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(12)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 64/1893, B-deild, bls.
85-90.
4(13)
Reglugjörð um fjallskil í Þingeyjarsýslu, nr. 108/1904, B-deild, bls. 235-243.
4(14)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 82/1913, B-deild, bls.
122-132.
4(15)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 58/1920, B-deild, bls.
160-168.
4(16)
Reglugjörð um breytingu á reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu,
16.6.1920, nr. 54/1924, B-deild, bls. 92.
4(17)
Fjallskilareglugjörð fyrir Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár, nr. 69/1929, B-deild,
bls. 203-213.
4(18)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 107/1937, B-deild, bls. 195203.
4(19)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 231/1952, Bdeild, bls. 446-453.
4(20)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 77/1959, Bdeild, bls. 133-141.
4(21)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík, nr. 207/1974, Bdeild, bls. 444-451.
4(22)
Fjallskilasamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, nr. 169/1996,
B-deild, bls. 342-349.
4(23)
Reglugerð um fjallskil í Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu, nr. 91/1935,
B-deild, bls. 241-248.
4(24)
Auglýsing um framlengingu á reglugerð um fjallskil í Kelduneshreppi í NÞingeyjarsýslu, nr. 89/1936, B-deild, bls. 231.
4(25)
Auglýsing um breytingu á reglugerð um fjallskil í Kelduneshreppi í NÞingeyjarsýslu, nr. 91, dags. 22.8.1935, nr. 171/1953, B-deild, bls. 407.
4(26)
Reglugerð um fjallskil í Kelduneshreppi í N-Þingeyjarsýslu, nr. 209/1974, Bdeild, bls. 460-465.
4(27)
Fjallskilasamþykkt fyrir Kelduneshrepp í N-Þingeyjarsýslu, nr. 172/1996, Bdeild, bls. 359-363.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(1)
Beiðni óbyggðanefndar til Norðurþings um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(2)
Beiðni óbyggðanefndar til Tjörneshrepps um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(3)
Beiðni óbyggðanefndar til Aðaldælahrepps um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(4)
Svar Aðaldælahrepps, ódags. en mótt. 30.1.2007, við bréfi óbyggðanefndar,
dags. 19.1.2007, ásamt grunnkorti Aðaldælahrepps (ódags. og ekki í mælikv.).
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4(5)
4(6)
4(7)
4(8)
4(9)
4(10)
4(11)
4(95)

Beiðni félagsmálaráðuneytisins til allra sveitarstjórna um upplýsingar varðandi
afrétti, dags. 20.2.1989.
Svar Aðaldælahrepps, dags. 5.12.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
Svar Reykjahrepps, dags. 26.11.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
Svar Tjörneshrepps, dags. 7.11.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
Svar Húsavíkurbæjar, dags. 25.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
Svar Kelduneshrepps, dags. 6.11.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
Svar Reykdælahrepps, dags. 25.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
„Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959. Fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags. 14.11.1985.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna 50% Auðbjargarstaða:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Auðbjargarstaði, dags. 6.2.2007.
5(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Auðbjargarstaði, dags. 6.2.2007.
5(3)
Landskiptagerð Fjalla og Auðbjargarstaða, dags. 17.3.1980.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Árdals:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árdal, dags. 6.2.2007.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árdal, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Ásheiðar:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
7(1)
Afsal Ágústs Þorsteinssonar á jörðinni Ási til Einars Benediktssonar, dags.
17.9.1907.
7(2)
Afsal Sveinbjörns Jónssonar á jörðinni Ási til Kelduneshrepps, dags. 12.6.1924.
7(3)
Afsal Kelduneshrepps á hluta Áslands (Ásheiðin undanskilin) til Sigríðar
Jóhannesdóttur, dags. 29.4.1938.
7(4)
Afsal Kelduneshrepps á spildu úr afréttarlandi hreppsins sem áður tilheyrði Ási
til Náttúruverndarráðs, dags. 17.3.1973.
7(5)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Bláhvamms:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bláhvamm, dags. 6.2.2007.
8(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Bláhvamm, dags. 7.2.2007.
8(3)
Greinargerð vegna Bláhvamms og Laufahlíðar, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Brúnahlíðar:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brúnahlíð, dags. 6.2.2007.
9(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Brúnahlíð, dags. 6.2.2007.
9(3)
Greinargerð vegna Brúnahlíðar og Klambrasels, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Eyvindarstaða:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eyvindarstaði, dags. 8.2.2007.
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10(2)

Fasteignamatsvottorð fyrir Eyvindarstaði, dags. 7.2.2007.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Geitafells:
11
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Geitafell, dags. 6.2.2007.
11(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Geitafell, dags. 6.2.2007.
11(3)
Afsal Snorra Gunnlaugssonar á Geitafelli til Aðaldælahrepps, dags. 6.10.1956.
11(4)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Húsavíkur:
12
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
12(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Húsavíkurlandi, dags. 7.2.2007.
12(2)
Afsal Landsjóðs á Húsavík til Húsavíkurhrepps, dags. 12.4.1913.
12(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hveravalla:
13
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hveravelli, dags. 6.2.2007.
13(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hveravelli, dags. 7.2.2007.
13(4)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Höfðabrekku með Kelduneskoti:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Höfðabrekku með Kelduneskoti, dags. 6.2.2007.
14(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Höfðabrekku með Kelduneskoti, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Kílakots:
15
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kílakot, dags. 6.2.2007.
15(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kílakot, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Klambrasels:
16
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Klambrasel, dags. 6.2.2007.
16(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Klambrasel, dags. 6.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 9(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Krossdals:
17
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Krossdal, dags. 6.2.2007.
17(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Krossdal, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Langavatns:
18
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Langavatn, dags. 6.2.2007.
18(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Langavatn, dags. 6.2.2007.
18(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Laufahlíðar:
19
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
19(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Laufahlíð, dags. 6.2.2007.
19(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Laufahlíð, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 8(3).
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Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Lindarbrekku:
20
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Lindarbrekku, dags. 6.2.2007.
20(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Lindarbrekku, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Litlu-Reykja:
21
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Litlu-Reyki, dags. 6.2.2007.
21(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Litlu-Reyki, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Ólafsgerðis:
22
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Litlu-Reyki, dags. 6.2.2007.
22(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Litlu-Reyki, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Reinar:
23
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
23(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Rein, dags. 6.2.2007.
23(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Rein, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Reykjahóls:
24
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjahól, dags. 6.2.2007.
24(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Reykjahól, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Reykjavalla:
25
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Reykjavelli, dags. 6.2.2007.
25(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Reykjavelli, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Stóru-Reykja:
26
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Stóru-Reyki, dags. 6.2.2007.
26(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Stóru-Reyki, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sulta I:
27
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
27(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sulti, dags. 6.2.2007.
27(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sulti, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Sulta II:
28
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
28(1)
Afsal G. Þórarinssonar á Sultum til Árna Kristjánssonar og Bjargar
Þorleifsdóttur á , dags. 27.5.1892.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víðiholts:
29
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
29(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Víðiholt, dags. 6.2.2007.
29(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Víðiholt, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 13(4).
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Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víkingavatns I:
30
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
30(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Víkingavatn I, dags. 6.2.2007.
30(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Víkingavatn I, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Víkingavatns II:
31
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
31(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Víkingavatn II, dags. 6.2.2007.
31(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Víkingavatn II, dags. 7.2.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Þeistareykja:
32
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
32(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þeistareyki, dags. 6.2.2007.
32(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þeistareyki, dags. 6.2.2007.
32(3)
Afsal ráðherra Íslands á Þeistareykjalandi til Reykdælahrepps og Aðaldælahrepps, dags. 14.9.1915.
32(4)
Landamerkjabréf Þeistareykjaafréttar, ódags.
32(5)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
32(6)
Registr. Íslenskt fornbréfasafn. III. b., bls. 904-905.
32(7)
Máldagi Maríukirkju í Kirkjubæ. (Í.f. I. b., bls. 394-395).
32(8)
Lögfesta Þorleifs Skaptasonar 1744.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Þverár:
33
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
33(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þverá, dags. 6.2.2007.
33(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þverá, dags. 7.2.2007.
33(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 8.8.2007.
Lagt fram af Gunnari Sólnes hrl. vegna Einarsstaða, Skarða, Skarðaborgar, Skóga I-III og
Skógarhlíðar:
34
Kröfulýsing, dags. 26.3.2007.
34(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Einarsstaði, dags. 7.3.2007.
34(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skarðaborg, dags. 7.3.2007.
34(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skóga I, dags. 7.3.2007.
34(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skóga II, dags. 7.3.2007.
34(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skóga III, dags. 7.3.2007.
34(6)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skógarhlíð, dags. 7.3.2007.
34(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Einarsstaði, dags. 7.3.2007.
34(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skarðaborg, dags. 7.3.2007.
34(9)
Fasteignamatsvottorð fyrir Skóga I, dags. 7.3.2007.
34(10) Fasteignamatsvottorð fyrir Skóga II, dags. 7.3.2007.
34(11) Fasteignamatsvottorð fyrir Skóga III, dags. 7.3.2007.
34(12) Fasteignamatsvottorð fyrir Skógarhlíð, dags. 7.3.2007.
34(13) Skipting á landi Skarða og Skarðaborgar, dags. 28.5.2002.
34(14) Afsal Jóns Þórissonar á 100 ha Skarða til Reykjahrepps, dags. 1.4.1975.
34(15) Skiptayfirlýsing dánarbús Jóns Þórarinssonar, dags. 8.3.1985.
34(16) Landamerkjabréf milli Skarða I og Skarða II (Skarðaborgar), dags. 27.11.1957.
34(17) Viðbót og breyting á landamerkjaskrá Skóga I og Skóga III, dags. 13.2.1980.
34(18) Greinargerð, dags. 25.7.2007.
34(19) a) Kort sem sýnir landamerkjapunkta á jörðum í Reykjahverfi ásamt b) skrá yfir
a-c
örnefnin, ódags. en mótt. 12.9.2007. c) Viðbætur: Skrá og kort yfir örnefni jarða
í Reykjahverfi, ódags. en mótt. 7.1.2008.
34(20) Kaupbréf Skarða, dags. 5.5.1652, úr afsals- og veðmálabók 1842.
34(21) Fasteignamatsvottorð fyrir Skörð, dags. 10.1.2008.
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Lagt fram af Gunnari Sólnes hrl. vegna Austurgarðs I-II, Kvistáss, Laufáss, Garðs I-III,
Grásíðu og Voga:
35
Kröfulýsing, dags. 19.3.2007.
35(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Austurgarð I, dags. 7.3.2007.
35(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Austurgarð II, dags. 12.3.2007.
35(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Laufás, dags. 7.3.2007.
35(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kvistás, dags. 7.3.2007.
35(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Garð I, dags. 7.3.2007.
35(6)
Þinglýsingarvottorð fyrir Garð II, dags. 7.3.2007.
35(7)
Þinglýsingarvottorð fyrir Garð III, dags. 7.3.2007.
35(8)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grásíðu, dags. 7.3.2007.
35(9)
Þinglýsingarvottorð fyrir Voga, dags. 7.3.2007.
35(10) Fasteignamatsvottorð fyrir Austurgarð I, dags. 7.3.2007.
a-c
35(11) Fasteignamatsvottorð fyrir Austurgarð II, dags. 7.3.2007.
a-b
35(12) Fasteignamatsvottorð fyrir Kvistás, dags. 7.3.2007.
35(13) Fasteignamatsvottorð fyrir Laufás, dags. 7.3.2007.
35(14) Fasteignamatsvottorð fyrir Garð I, dags. 7.3.2007.
a-b
35(15) Fasteignamatsvottorð fyrir Garð II, dags. 7.3.2007.
35(16) Fasteignamatsvottorð fyrir Garð III, dags. 7.3.2007.
35(17) Fasteignamatsvottorð fyrir Grásíðu, dags. 7.3.2007.
35(18) Fasteignamatsvottorð fyrir Voga, dags. 7.3.2007.
35(19) Ritgerð Guðmundar Sigvaldasonar: Garður í Kelduhverfi, upphaf byggðar og
kirkju, 1977.
35(20) Eignarhald á landi í Kelduhverfi (fyrrum Kelduneshreppi). Greinargerð Þórarins
Þórarinssonar, dags. 1.2.2007.
35(21) Yfirlandskipti milli Austurgarðs I og II annars vegar og Kvistáss, Laufáss og
Garðs III hins vegar, dags. 7.10.1979.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Bangastaða:
36
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
36(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bangastaði, dags. 29.12.2006.
36(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Bangastaði, dags. 19.2.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Héðinshöfða I-II:
37
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
37(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Héðinshöfða I, dags. 24.10.2006.
37(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Héðinshöfða II, dags. 24.10.2006.
37(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Héðinshöfða I, dags. 19.2.2007.
37(4)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Hringvers:
38
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
38(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hringver, dags. 29.12.2006.
38(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hringver, dags. 19.2.2007.
38(3)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Kvíslarhóls:
39
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
39(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kvíslarhól, dags. 19.2.2007.
39(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kvíslarhól, dags. 19.2.2007.
39(3)
Yfirlýsing um að jarðirnar Kvíslarhóll og Steindalur séu stofnaðar úr SyðriTungu, dags. 8.1.2007.
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Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Mánár, Mánárbakka og Árholts:
40
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
40(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Máná, dags. 29.12.2006.
40(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Mánárbakka, dags. 19.2.2007.
40(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árholts, dags. 19.2.2007.
40(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Máná, dags. 19.2.2007.
40(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Mánárbakka, dags. 19.2.2007.
40(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árholt, dags. 19.2.2007.
40(7)
Yfirlýsing um að jarðirnar Árholt og Mánárbakki séu stofnaðar úr Máná, dags.
8.1.2007.
40(8)
Landamerkjalýsing Mánár, dags. 1.7.1958.
40(9)
Landamerkjagjörð Mánár, Mánárbakka og Árholts, dags. 21.10.1961.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Syðri-Tungu, Kvíslarhóls og Steindals:
41
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
41(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Syðri-Tungu, dags. 29.12.2006.
41(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Steindal, dags. 19.2.2007.
41(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kvíslarhól, dags. 19.2.2007.
41(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Syðri-Tungu, dags. 19.2.2007.
41(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Steindal, dags. 19.2.2007.
41(6)
Landamerkjalýsing fyrir nýbýli í Syðri-Tungulandi, dags. 26.9.1957.
41(7)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Ytri-Tungu I og Ia:
42
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
42(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ytri-Tungu I, dags. 29.12.2006.
42(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ytri-Tungu Ia, dags. 29.12.2006.
42(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ytri-Tungu I, dags. 19.2.2007.
42(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ytri-Tungu Ia, dags. 19.2.2007.
42(5)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna 50% Auðbjargarstaða:
43
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
43(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Auðbjargarstaði, dags. 30.1.2007.
43(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Auðbjargarstaði, dags. 16.2.2007.
a-b
43(3)
Skiptayfirlýsing á dánarbúi Sigurðar Gústafs Kjartanssonar, dags. 4.9.2001.
43(4)
Hornpunktaskrá Auðbjargarstaða, ódags. en mótt. 10.4.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Fjalla I-II:
44
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
44(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fjöll I, dags. 30.1.2007.
44(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fjöll II, dags. 30.1.2007.
44(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fjöll I, dags. 16.2.2007.
44(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fjöll II, dags. 16.2.2007.
44(5)
Kaupsamningur og afsal. Jón Ólafsson selur Ólafi Jónssyni Fjöll I, dags.
21.6.1999.
44(6)
Afsal Sjafnar Jóhannesdóttur á jörðinni Fjöll II til Guðmundar S. Héðinssonar,
dags. 21.12.1997.
44(7)
Hornpunktaskrá Fjalla I og II, ódags. en mótt. 10.4.2007.
44(8)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
44(9)
Ljósmyndir sem sýna landamerkjavörður ásamt loftmynd, ódags. en mótt.
a-e
9.8.2007.
44(10) Tölvupóstur Orra Vésteinssonar, fornleifafr. til Ólafs, dags. 17.8.2007, ásamt
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samantekt Stefáns Ólafssonar, fornleifafr. um Biskupsvörðu og Tunguheiðarveg,
ódags. en mótt. 21.8.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Ingveldarstaða, Markar og Hlíðargerðis:
45
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
45(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ingveldarstaði, dags. 30.1.2007.
45(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Mörk, dags. 30.1.2007.
45(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hlíðargerði, dags. 30.1.2007.
45(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ingveldarstaði, dags. 16.2.2007.
45(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Mörk, dags. 16.2.2007.
45(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hlíðargerði, dags. 16.2.2007.
45(7)
Afsal Jóns Jóhannssonar á Ingveldarstöðum til Þorfinns Jónssonar, dags.
4.9.1954.
45(8)
Afsal Kristjáns Jónssonar á Hlíðargerði til Rósu Daníelsdóttur og Sævars Arnar
Sigurðssonar, dags. 6.10.1991.
45(9)
Afsal Þorfinns Jónssonar á Ingveldarstöðum til Ingólfs Jónssonar, dags.
27.3.1958.
45(10) Vísun á kennileiti í suður landamerkjalínu uppsveitarbæjanna í Kelduhverfi.
Unnið af Haftækni hf., ódags. en mótt. 10.4.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Kelduness I-II, Eyvindarholts og Framness:
46
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
46(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Keldunes I, dags. 30.1.2007.
46(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Keldunes II, dags. 30.1.2007.
46(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eyvindarholt, dags. 30.1.2007.
46(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Framnes, dags. 30.1.2007.
46(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Keldunes I, dags. 16.2.2007.
a-b
46(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Keldunes II, dags. 16.2.2007.
46(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Eyvindarholt, dags. 16.2.2007.
46(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Framnes, dags. 16.2.2007.
a-b
46(9)
Skiptayfirlýsing dánarbús Karls Helga Jónssonar, dags. 14.12.1992.
46(10) Afsal Sigtryggs Jónssonar á Keldunesi II til Sturlu Sigtryggssonar, dags.
10.4.1973.
46(11) Afsal Heiðars Sigvaldasonar og Margrétar G. Þórhallsdóttur á Eyvindarholti til
Jóns Tryggva Helgasonar o.fl., dags. 30.12.2002.
46(12) Afsal Eyjólfs Vals Gunnarssonar á Framnesi til Sturlu Sigtryggssonar, dags.
29.12.1992.
46(13) Hornpunktaskrá Kelduness I-II, Eyvindarholts og Framness, ódags. en mótt.
10.4.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Meiðavalla:
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1

ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Föstudaginn 6. júní 2008 er tekið fyrir mál nr. 3/2007, Þingeyjarsveit vestan
Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs, og í því kveðinn upp svohljóðandi:
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Allan V. Magnússon og Sif Guðjónsdóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna og jarðanna Belgsár,
Bakkasels og Mýrar.
(Andri Árnason hrl.)
Héðinn Höskuldsson og Ingileif Ólafsdóttir vegna Bólstaðar (í Mýrartorfu).
Svanhildur Sigtryggsdóttir og Tryggvi Valdemarsson vegna Engis (í
Halldórsstaðatorfu).
Ásmundur Valdemarsson og fleiri vegna Halldórsstaða I.
Bergljót Þorsteinsdóttir og Ingvar Ketilsson vegna Halldórsstaða II.
Pétur R. Kristjánsson vegna Litluvalla.
Kristín Ketilsdóttir og Sigurður Pálsson vegna Lækjarvalla (í Stóruvallatorfu).
Guðrún Sveinbjörnsdóttir og Tryggvi Höskuldsson vegna Mýrar.
Garðar Jónsson vegna Stóruvalla I og III.
Helgi Ingason og fleiri vegna Vatnsenda.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Þorgeir Halldórsson vegna Arnstapa.
Baldur Vagnsson vegna Eyjardalsár.
Lífsval ehf. vegna Hlíðskóga og Sandhauga.
Þórhallur Hermannsson vegna Kambsstaða.
Hreinn Þórhallsson vegna Ljósavatns.
Elín Inga Þórisdóttir og Þórir Kristinn Agnarsson vegna Öxarár.
(Gunnar Sólnes hrl.)
Þingeyjarsveit vegna Afréttarlands í Þingeyjarsveit, Bleiksmýrardals eystri,
Hjaltadals, Íshóls, Kambfellskjálkalands, Mjóadals, Sörlastaða, Tungu og
Snæbjarnarstaða.
Gunnar S. Valtýsson og fleiri vegna Bakka.
Svavar Þór Sigurðsson og Þórhalla Bragadóttir vegna Birningsstaða.
Ásvaldur Ævar Þormóðsson og Laufey Skúladóttir vegna Stóru-Tjarna.
Eiríkur Þóroddsson og fleiri vegna Sörlastaða.
(Sigurður Jónsson hrl.)
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu
mörk þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2

Austanvert Norðurland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 15. júní 2006, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á austanverðu Norðurlandi,
sbr. 8., 11. og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið sjötta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað
af
suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps
og
vesturmörkum
Þingeyjarsveitar. Hér skal þess getið að vesturmörkum svæðisins var breytt, að ósk
fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins. Í stað þess að fylgja suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar er Fnjóská fylgt frá ósum
þar til hún sker vesturmörk Þingeyjarsveitar. Er þeim mörkum fylgt til suðurs í
Fjórðungakvísl.
Að austan afmarkast svæðið af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum frá
Jökulsárósi í Öxarfirði og að ármótum við Kreppu. Þaðan er Kreppu fylgt þar til
komið er að ármótum við Kverká og hinni síðarnefndu fylgt að upptökum í
Brúarjökli. 2 Þaðan er dregin lína til suðvesturs, til skurðar við línu þá á Vatnajökli
sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Framangreind afmörkun til vesturs endar í Fjórðungakvísl. Að sunnan fylgja
mörkin miðjum farvegi Fjórðungakvíslar til austurs í punkt við Nýjadal/Jökuldal.
Þaðan eftir dalnum, beina línu milli fimm punkta sem staðsettir eru í miðjum farvegi
Fjórðungakvíslar. Þaðan úr austasta punkti í hæðarpunkt 1115 m. Þaðan í Deili, hæð
1125 m, og áfram, inn á Vatnajökul, í Bárðarbungu, hæð 2009 m, þaðan í Svíahnjúk
2

Svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, er þannig innan svæðis 6 en
hún var á sínum tíma skilin undan svæði 5 hjá óbyggðanefnd, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. Sjá nánar í
máli nr. 1/2007.
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eystri og loks í stefnu á miðja Breiðubungu, þar til kemur að hornmarki við
austurmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi
Íslands, sem staðfest var 10. maí 1999, og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum
Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar
Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki svæðis 6 hjá óbyggðanefnd byggja á
markalínum þeim sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur
notað við vinnu sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og
austurmerkja, en tekið skal fram að austurmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru
austar en lína sú á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands sem áður var nefnd.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 15. september 2006 til að lýsa kröfum
um þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum
viðkomandi
sveitarfélaga,
þ.e.
Grýtubakkahrepps,
Svalbarðsstrandarhrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Aðaldælahrepps,
Tjörneshrepps og þess hluta hins nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði
sveitarfélögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2006 og síðar til 1. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
norðanverðu Austurlandi bárust 1. nóvember 2006. Óbyggðanefnd birti tilkynningu
um málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt
uppdrætti, í Lögbirtingablaðinu 10. nóvember 2006, og síðan í fleiri blöðum, sbr. 2.
mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem teldu til eignarréttinda á því
landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum fyrir
óbyggðanefnd í síðasta lagi 12. febrúar 2007. Þá kom fram að yfirlýsingu um
kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu sem skráðar væru í
þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og Akureyri, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var fyrst framlengdur
til 12. mars og síðan lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum
hætti og bárust síðustu kröfulýsingar í júlí 2007.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og á Akureyri, frá 20. júní til og með 20. júlí 2007, sbr. 12. gr.
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laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 27. júlí 2007. Framangreind
kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga,
skrifstofu óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á
kynningunni í fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í 5 hlutum og 6 kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á móti
bárust 162 kröfulýsingar ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en eins
landsvæðis.
2.4

Mál nr. 3/2007, Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan
Ljósavatnsskarðs

Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins var skipt niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2007,
Mývatnsöræfi og Ódáðahraun; mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir; mál nr.
3/2007, Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs; mál nr.
4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan Dalsár og mál nr.
5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár.
Mál nr. 3/2007 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 26. apríl 2007. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þau Karl Axelsson formaður, Allan V. Magnússon og Sif Guðjónsdóttir. Lögð voru
fram skjöl málsins ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun
nefndarinnar. Skorað var á lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera
hið fyrsta athugasemdir ef þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu
athugasemdar um yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr.
10. gr. laga nr. 58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein
fyrir þessu. Einnig var gerð grein fyrir mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd
ynnu saman að því að þeir sem hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Þá
var sérstaklega vakin athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á
sérfræðiaðstoð o.fl. Enn fremur var því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti
málinu að einhverju eða öllu leyti með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Loks var
íslenska ríkinu veittur frestur til að skila greinargerð í málinu.
Við aðra fyrirtöku málsins, 11. júní 2007, var lögð fram greinargerð af hálfu
íslenska ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur
frestur til skila á greinargerðum. Formaður gat þess að athygli lögmanna hefði verið
vakin á þeim svæðum þar sem engar kröfur öndverðar við þjóðlendukröfur ríkisins
hefðu borist óbyggðanefnd. Lögmenn voru og minntir á að setja á kort þá punkta sem
nefndir væru í kröfulýsingum. Þá var greint frá því að óbyggðanefnd hafði farið þess á
leit við Gunnar Friðrik Guðmundsson, sagnfræðing, að hann ritaði umsögn um
gagnaöflun óbyggðanefndar og var sú greinargerð lögð fram.
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Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. ágúst 2007, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti.
Við fjórðu fyrirtöku málsins, 29. ágúst 2007, voru lögð fram gögn og farið yfir
tilhögun fyrirhugaðrar aðalmeðferðar.
Aðalmeðferð fór fram dagana 10. og 13. september 2007 og skiptist í
vettvangsskoðun, skýrslutökur og málflutning. Fundað var á Hótel KEA, Akureyri.
Um fyrstnefndu atriðin tvö vísast nánar til kafla 4.3. og 4.4. Var málið tekið til
úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 29. maí 2008 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu
áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar athugasemdir
komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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KRÖFUGERÐ 3

3.1

Kröfur íslenska ríkisins

Í máli þessu gerir íslenska ríkið annars vegar kröfu um þjóðlendu og hins vegar kröfur
vegna ríkisjarðanna Mýrar, Belgsár og Bakkasels. Hinar síðarnefndu miða við að
eignarland umræddra jarða nái ekki lengra en að þjóðlendukröfulínu.
3.1.1

Þjóðlenda

Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins eru gerðar þær endanlegu
aðalkröfur að viðurkennt verði að allt land innan eftirfarandi kröfupunkta verði
úrskurðað þjóðlenda og allt til viðmiðunarmarka kröfusvæðis, sbr. meðfylgjandi
kröfukort: „Upphafspunktur er við Hrafnabjörg við Skjálfandafljót (1). Þaðan er tekin
bein stefna vestur í hólma í Íshólsvatni (2), en síðan til suðurs, að ósi Rangár (3),
þaðan bein stefna vestur í Mjóadalsá (4). Þaðan er Mjóadalsá fylgt til norðurs, þar til
Syðri Bótará rennur í Mjóadalsá (5). Úr þeim punkti er haldið norður í upptök Syðri
Bótarár (6), en síðan beint í 600 metra háan punkt vestan til í Þorvaldsdal (7), þaðan
er fylgt til norðurs brúnum Litluvallafjalls og síðar Ljósavatnsfjalls í um 500 metra
hæð, norður í Kamb í Stóradalsfjalli, við Ljósavatnsskarð (8). Þaðan er fylgt brúnum
fjalla vestur fyrir Háafell og svo með vesturbrúnum suður með Fnjóskadal og síðar
Timburvalladal, í um 500 metra hæð, í punkt á móts við Heimaraklettagil (9). Þaðan
bein stefna í vestur um Heimaraklettagil í brúnir vestur að brúnum Kambfells í um
500 metra hæð (10). Þaðan er Kambfelli fylgt að Kambfellshnjúk í norðri og síðan
aftur til suðurs í punkt vestan til í Kambfelli í 500 metra hæð í Sláttugili (11). Þaðan
er haldið til vesturs um Hjaltadal í svokallað Bæjarstæði í um 500 metra hæð í
brúnum Tungufjalls (12). Þaðan er austurbrúnum Tungufjalls fylgt í um 500 metra
hæð á móts við Fossagil en þaðan er austurmörkum Tungu fylgt til suðurs að
Hamarslækjagili (13). Frá þeim punkti er haldið með suðurmerkjum Tungu í Fnjóská,
sem er lokapunktur (14).“
Við aðalmeðferð málsins var því lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að ekki
væru gerðar athugasemdir hvað varðar kröfur um afrétti á einstökum landsvæðum.

3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Snæbjarnarstaða og Tungu en breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa leitt til þess að
þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis. Þá var einnig lýst kröfum vegna jarðarinnar Hvarfs, sem nefnd
er í kröfulýsingu íslenska ríkisins. Við meðferð málsins hefur komið í ljós að kröfusvæði eigenda
hennar liggur utan þjóðlendukröfusvæðis. Framangreindar jarðir koma því ekki til frekari umfjöllunar í
þessum úrskurði nema að því er varðar málskostnað. Þá lagði Skógrækt ríkisins fram kröfur vegna
Þórðarstaða, Belgsár og Bakkasels, en með vísan til 11. gr. laga nr. 58/1998 var því í kjölfarið lýst yfir
af hálfu fjármálaráðherra að íslenska ríkið væri í fyrirsvari fyrir umræddar jarðir.
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3.1.2

Belgsá

Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til lands jarðarinnar Belgsár, samkvæmt landamerkjabréfi, sem dregið
er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu þjóðlendukröfulínu ríkisins.
Jörðin Belgsá heyrir undir Skógrækt ríkisins og af hálfu íslenska ríkisins er
litið svo á að það sé í forsvari fyrir slíkar jarðir og hafi það hlutverk að leggja fram
kröfur vegna þeirra.
Af hálfu íslenska ríkisins hefur því verið lýst yfir að í þjóðlendukröfu felist
ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart
ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð eru til grundvallar um annað
eignarland.
3.1.3

Bakkasel

Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til lands jarðarinnar Bakkasels, samkvæmt landamerkjabréfi, sem
dregið er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu þjóðlendukröfulínu
ríkisins.
Jörðin Bakkasel heyrir undir Skógrækt ríkisins og af hálfu íslenska ríkisins er
litið svo á að það sé í forsvari fyrir slíkar jarðir og hafi það hlutverk að leggja fram
kröfur vegna þeirra.
Af hálfu íslenska ríkisins hefur því verið lýst yfir að í þjóðlendukröfu felist
ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart
ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð eru til grundvallar um annað
eignarland.
3.1.4

Mýri

Þær kröfur eru gerðar til óbyggðanefndar að viðurkenndur verði beinn eignarréttur
íslenska ríkisins til lands jarðarinnar Mýrar, samkvæmt landamerkjabréfi, sem dregið
er upp á meðfylgjandi kröfukorti upp að hinni rauðu þjóðlendukröfulínu ríkisins.
Af hálfu íslenska ríkisins hefur því verið lýst yfir að í þjóðlendukröfu felist
ekki afsal á landi í eigu ríkisins og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar gagnvart
ríkisjörðum að ráðast af sömu atriðum og lögð eru til grundvallar um annað
eignarland.
3.2

Kröfur Svavars Þórs Sigurðssonar vegna Birningsstaða

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Birningsstaða og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá.
2. júní 1890: „Að vestan, á milli Birningsstaða og Háls ræður Beinagil úr fjallinu og
bein lína úr því í Þingmannalæk. Að norðan ræður Þingmannalækur, austur að
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móhorni sem varða er á, þaðan bein lína í móberg í Kambsstaðalandi sem er fyrir
sunnan Litla Tjarnalæk lítið eitt fyrir utan landamerkjagil Sigríðarstaða og Litlu
tjarna. Að austan ræður Kambsá en úr gilsopinu ræður bein lína að
Sigríðarstaðalandamerkjum. Að sunnan ræður bein lína eftir miðju fjalli, eða þar sem
vötn skilja.“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar með
hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3

Kröfur Þórhalls Hermannssonar vegna Kambsstaða, Þorgeirs
Halldórssonar vegna Arnstapa, Hreins Þórhallssonar vegna Ljósavatns,
Þóris Kristins Agnarssonar og Elínar Ingu Þórisdóttur vegna Öxarár,
Baldurs Vagnssonar vegna Eyjardalsár og Lífsvals ehf. vegna Sandhauga
og Hlíðskóga

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að jörðunum
samkvæmt framlögðum þinglýsingarvottorðum, sbr. og framlögð landamerkjabréf og
skráning í fasteignamat auk annarra framlagðra skjala. Um kröfulínur er vísað til
landamerkja jarðanna eins og þau eru sýnd á korti.
Komi til þess að hluti af framangreindum jörðum verði talinn til þjóðlendna er
gerð sú krafa að jarðeigendur hafi að fullu einkaafnotarétt samkvæmt öllum
hefðbundnum afnotum til þess hluta jarða þeirra sem talinn verður þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998.
3.4

Kröfur Ásvalds Ævars Þormóðssonar og Laufeyjar Skúladóttur vegna
Stóru-Tjarna

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi StóruTjarna og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá 16.
janúar 1883: „Að norðan milli Kambsstaða. Eftir Merkigróf í fjallinu fyrir ofan bæinn
og beina stefnu í garðstúf niður í Mó. Að austan milli Stóru- og Litlu Tjarna: Úr
Lækjarkrók og beint í Leirtjarnarkrók og þaðan eftir Leirtjörn í Fiskilæk og síðan
eftir gömlum merkjagarði norður í Litlu-Tjarnalæk. Milli Stóru-Tjarna að vestan og
Arnarstapa að austan. Úr Briðjuhól í Nýphól og síðan beina stefnu niður í Stýflugarð
í mýrinni og beint í Litlu-Tjarnalæk.“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi
uppdráttar með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
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Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.5

Kröfur Jóns Ingasonar o.fl. vegna Vatnsenda

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Vatnsenda, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Úr Geitárósi við Ljósavatn
(1) eftir Geitá upp á fjall (2) þaðan eftir vatnaskilum þar til komið er á móts við Stapa
(3) þaðan í Stapa (4) og þaðan austanvert í Dauðatanga (5) og þaðan ræður Ljósavatn í
Geirárós.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6

Kröfur Garðars Jónssonar vegna Stóruvalla I og III

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Stóruvalla I og III, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna
merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan úr
Skjálfanda (1) bein stefna í mitt Sexhólsstaðagil (2) þaðan ræður gilið til enda (3) og
þaðan beint vestur á vatnaskil (4) þaðan norður fjallið á vatnaskilum allt þar til komið
er á hornpunkt á móti Hlíðskógum (5) og þaðan ráða Hlíðskógamerki í Skjálfanda.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.7

Kröfur Sigurðar Pálssonar og Kristínar Ketilsdóttur vegna Lækjarvalla (í
Stóruvallatorfu)

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Lækjarvalla, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja
með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan úr Skjálfanda (1)
bein stefna í mitt Sexhólsstaðagil (2) þaðan ræður gilið til enda (3) og þaðan beint
vestur á vatnaskil (4) og þaðan norður fjallið á vatnaskilum allt þar til komið er á
hornpunkt á móti Hlíðskógum (5) og þaðan ráða Hlíðskógamerki í Skjálfanda.
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Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur ásamt veiði í vötnum.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.8

Kröfur Péturs Kristjánssonar vegna Litluvalla

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Litluvalla, sbr. framlagt landamerkjabréf, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja með
vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að norðan ræður úr Skjálfanda
(1) bein stefna í mitt Sexhólsstaðagil (2) síðan ræður gilið meðan endist (3) þaðan
beint vestur á vatnaskil (4) og þaðan á vatnaskilum suður fjallið uns komið er á móts
við Sleikjulækjargil (5) þaðan í Sleikjulækjargil (6) sem ræður merkjum til fjallsróta
(7) og þaðan beint í Skjálfanda sem ræður merkjum að punkti 1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.9

Kröfur Tryggva Valdemarssonar, Svanhildar Sigtryggsdóttur, Ingvars
Ketilssonar og Bergljótar Þorsteinsdóttur vegna Halldórsstaðatorfu

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Halldórsstaðatorfu (Halldórsstaða I, II og Engis), sbr. framlögð landamerkjabréf
aðliggjandi landsvæða, þ.e. öllu landi innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra
punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan ræður úr Skjálfanda (1) svokallað
Merkigil (2) sem síðan ræður meðan endist (3) þaðan beint í neðri krókinn á Stóralæk
(4) og þaðan ræður lækurinn í efri krókinn á Stóralæk (5) og þaðan beint í vörðu á
vatnaskilum (6) þaðan norður á vatnaskilum þar til komið er á móts við
Sleikjulækjargil (7) þaðan beint í Sleikjulækjargil (8) sem ræður síðan merkjum til
fjallsróta (9) og þaðan beint í Skjálfanda sem ræður að punkti 1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.10 Kröfur ábúenda, Tryggva Höskuldssonar og Guðrúnar Sveinbjörnsdóttur,
vegna Mýrar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni að allt land jarðarinnar innan
merkja framlagðs landamerkjabréfs sé beinum eignarrétti undirorpið, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
norðan ræður úr Skjálfanda (1) bein lína í svokallað Merkigil (2) sem síðan ræður
meðan endist (3) þaðan beint í neðri krókinn á Stóralæk (4) og þaðan ræður lækurinn í
efri krókinn á Stóralæk (5) og þaðan beint í vörðu á vatnaskilum (6) þaðan suður á
vatnaskilum í efsta punkt á Pílagrímsfjalli (7) þaðan í norðvestustu upptök SyðriBótarár (8) og þaðan ræður áin þar til hún fellur í Mjóadalsá (9) og þaðan ræður áin
uns hún fellur í Skjálfanda (10) en þaðan ræður Skjálfandi að punkti 1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.11 Kröfur Héðins Höskuldssonar og Ingileifar Ólafsdóttur vegna Bólstaðar (í
Mýrartorfu)
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni að allt land jarðarinnar innan
merkja framlagðs landamerkjabréfs sé beinum eignarrétti undirorpið, þ.e. allt land
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
norðan ræður úr Skjálfanda (1) bein lína í svokallað Merkigil (2) sem síðan ræður
meðan endist (3) þaðan beint í neðri krókinn á Stóralæk (4) og þaðan ræður lækurinn í
efri krókinn á Stóralæk (5) og þaðan beint í vörðu á vatnaskilum (6) þaðan suður á
vatnaskilum í efsta punkt á Pílagrímsfjalli (7) þaðan í norðvestustu upptök SyðriBótarár (8) og þaðan ræður áin þar til hún fellur í Mjóadalsá (9) og þaðan ræður áin
uns hún fellur í Skjálfanda (10) en þaðan ræður Skjálfandi að punkti 1.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt aðila
að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Undir
afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-, beitar-,
og námuréttur auk veiða í vötnum.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.12 Kröfur Þingeyjarsveitar, Eiríks Þóroddssonar o.fl. vegna Sörlastaða
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Sörlastaða og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá 19.
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apríl 1884: „Sörlastaðalandi skiftir frá Bakkalandi að norðan gamall merkjagarður, er
liggur frá austri til vesturs á hinu svonefndu Landholti, og beint til fjalls í grjótvörðu,
sem hlaðin er á hól nokkru ofar fjallsrótum, er sýnir beina stefnu í næsta mel, sem
liggur í fjallsbrúninni fyrir norðan hina svonefndu Grákolluskál. En aðalengjum og
flatlendi jarðarinnar skiftir varða sem hlaðin er upp á flatlendinu í beinni línu til
vesturs frá hinum fyrrnefnda merkjagarði. Til austurs á Vallnafjall eiga Sörlastaðir
land að Bæjargilstjörn, að Grettistaki, að Fremraskarðsdragi, að Hvítárdragi, að
Pílagrímsmosum og að Pílagrímsfjalli. Að sunnan liggja eyðigrjót og sandar. Að
vestan skiftir Sörlastaðalandi frá Sörlastaðislandi og Snæbjarnarstaðalandi
Timburvallaá og Bakkaá.“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar
með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.13 Kröfur Sigurlínu Hrannar Halldórsdóttur og Stefáns Kristjánssonar vegna
Bakka
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi Bakka og
að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá 1. nóvember
1883: „Bakki á land til austurs á fjall upp og þar til Eyjadalsárlands, sem ódeilt er; Að
sunnan ræður merkjum gamall merkigarðsstúfur, sem liggur austur og vestur á
svonefndu Langholti, eru merkin frá eystri enda hans þverstefnu til fjalls í vörðu, sem
hlaðin er á litlum grjóthól neðst í fjallinu og þaðan beint upp á fjallið; frá vestari enda
garðsins eru merkin til vesturs í vörðu, sem hlaðin er á mýrinni, og þaðan þvert til
Bakkaár; liggur að sunnan Sörlastaðaland. Að vestan ræður Bakkaá merkjum. Að
norðan eru merkin Fossgil í fjalli, og á flatlendi grjótgarður eða hryggur, sem er lítið
norðar en beint niður frá gilinu, og frá honum beina þverstefnu til Bakkaár; liggur að
norðan Bakkaselsland.“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar með
hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.14 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Íshóls
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi Íshóls og
að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í skrá yfir afréttarlönd frá 1904: „Að
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austan: frá hólmanum í Íshólsvatni að Rangárósi, þá Rangá að línu þeirri sem liggur
frá Galthól að Sjónarhól á Mjóadal sem er merkjalína að sunnan. Að vestan ræður
Mjóadalsá frá sjónarhól að merkjalínunni milli Íshóls og Litlutungu, að norðan ræður
merkjalína, sem talin er að sunnan í Litlutungu landamerkjum.“ Um nánari lýsingu er
vísað til meðfylgjandi uppdráttar með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.15 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Mjóadals
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi Mjóadals
og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá 8. maí 1897:
„Að austan skilur Mjóadalsá lönd Mjóadals og Íshóls. Að sunnan skilur Tungufellsá,
svo þvergil og síðast bein stefna úr því vestur á hágrjót, Mjóadalsland og almenning.
Þaðan liggja svo merkin norður háfjallið, eftir því sem vatnsföll deila sveita milli,
norður gegnt upptöku Syðri-Bótarár, sem að norðan skilur lönd Mjóadals og Mýrar.“
Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.16 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Hjaltadals
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Hjaltadals og að landamerki jarðarinnar, að frádregnu landi Kambfellskjálka, séu þau
sem greinir í landamerkjabréfi frá 16. janúar 1883. Í landamerkjabréfinu segir svo:
„Að austan ræður Timburvallaá. […] Að vestan ræður fjallið. Að sunnan eru Öræfi.“
Og í yfirlýsingu um skiptingu jarðarinnar Hjaltadals, dags. 27. ágúst 1950, segir svo:
„Ólafur Pálsson á Sörlastöðum á Hjaltadal austan Hjaltadalsár og Austur krók og
Timburvalladal, vestan Timburvallaár.“ Kambfellskjálki er austari hlutinn. Um nánari
lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.

490

491
491
3.17 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Kambfellskjálkalands
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu
Kambfellskjálkalandi og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í yfirlýsingu
um skiptingu jarðarinnar Hjaltadals, dags. 27. ágúst 1950, og í afsölum fyrir spildu úr
Kambfellskjálka, dags. 23. júní 1955 og 9. maí 1966. Í yfirlýsingunni segir svo:
„Ólafur Pálsson á Sörlastöðum á Hjaltadal austan Hjaltadalsár og Austur krók og
Timburvalladal, vestan Timburvallaár.“ Kambfellskjálki er austari hlutinn. Í
afsölunum segir svo: „Að austan og sunnan háfjöll, að vestan í miðja fyrstu
Hrauntungu, síðan Hjaltadalsá, að norðan lína um hæstan Kirkjuhól í norðvesturhorn
Kambfellshnjúks.“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi uppdráttar með
hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.18 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Bleiksmýrardals eystri
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur aðila að öllu landi
Bleiksmýrardals eystri og að landamerki jarðarinnar séu þau sem greinir í dómi
Landsyfirréttar frá 11. júlí 1885, afsali ráðherra Íslands, dagsettu 22. október 1919, og
uppdrætti meðfylgjandi kröfulýsingu. Með umræddum dómi var staðfestur dómur
undirréttar (héraðsréttarins) um að Bleiksmýrardalur austan Fnjóskár frá Hamarslæk
og allt suður í öræfi væri fullkomin og átölulaus eign Munkaþverárklausturs og í
afsalinu kunngerði Ráðherra Íslands í atvinnu og samgöngumálum að „Með því
Hálshreppur [...] hefir leitað kaups á afréttarlandinu Austur-Bleiksmýrardal og [...]
þá sel ég og afsala [...] Hálshreppi [...] téðu afréttarlandi eins og það var undanskilið
við sölu jarðarinnar Tungu [...].“ Um nánari lýsingu er vísað til meðfylgjandi
uppdráttar með hornpunktaskrá.
Í kröfunni er jafnframt talin felast krafa um fullkominn einkaafnotarétt aðila að
landi innan merkja jarðarinnar sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda. Þar undir falli
öll venjubundin afnot, að fornu og nýju.
Fari svo að ekki verði fallist á að eignarland Bleiksmýrardals nái inn að
Kiðagilsdrögum, eins og aðalkrafa gerir ráð fyrir, er þess krafist að það nái ekki
skemmra til suðurs en að Söndunum og þeirri varakröfulínu sem er dregin. Haldið er
fast við kröfu um afréttareign svæðisins suður af Söndunum allt að Kiðagilsdrögum ef
svo fer að þetta svæði verði ekki talið fullkomið eignarland Þingeyjarsveitar.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.19 Kröfur Þingeyjarsveitar vegna afréttarlands í Þingeyjarsveit
Gerð er sú krafa að viðurkennt verði að Þingeyjarsveit hafi í umboði jarða í sveitinni
afnotarétt í þjóðlendu suður af eignarlöndum í Bárðardal og Fnjóskadal og allt til jökla
eða svo langt sem kröfugerð ríkisvaldsins nær til suðurs. Krafist er viðurkenningar á
upprekstrar- og beitarrétti, eins og hann hefur verið samkvæmt venjubundnum
afnotum, að fornu og nýju, í þjóðlendu sunnan eignarlanda í Þingeyjarsveit vestan
Skjálfandafljóst og sunnan Ljósavatnsskarðs. Um nánari afmörkun er vísað til
meðfylgjandi uppdráttar.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1-37 ásamt undirskjölum eða samtals 504
skjöl, auk 14 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
naut óbyggðanefnd ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings og
starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu jafnframt bent starfsmönnum
Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Óbyggðanefnd skoðaði vettvang málsins í ágætu skyggni dagana 10. og 11. september
2007, í fylgd með lögmönnum, tilteknum málsaðilum og Hjörleifi Guttormssyni
náttúrufræðingi, sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum, þar á meðal Þórhalli
Hermannssyni fjallskilastjóra á Kambsstöðum.
Fyrri daginn var ekið um Ljósavatnsskarð að Kambsstöðum og síðan að
Fosshóli. Frá Kambsstöðum að Fosshóli lýstu leiðsögumenn kennileitum og legu
þjóðlendukröfulínu íslenska ríkisins í fjallinu ofan bæja í sunnanverðu
Ljósavatnsskarði. Frá Fosshóli var haldið að Öxará og síðan áfram inn Bárðardal að
Mýri. Á leiðinni var lýst staðháttum og legu kröfulínu íslensku ríkisins. Ekið var frá
Mýri inn á veg nr. F26, Sprengisandsleið, og gerð grein fyrir merkjum og kennileitum.
Meðal annars var horft yfir í Þvergil, að Gvendarhnjúk, Tungufelli og Mjóadal. Ekið
var áfram til suðurs en beygt til norðurs skammt fyrir sunnan Gvendarhnjúk og ekið
ofan í Bleiksmýrardal að gangnamannakofa. Horft var yfir Bleiksmýrardalsdrög.
Þessu næst var sami slóði ekinn til baka inn á veg F26, Sprengisandsleið, um svæðið
sunnan við Mjóadal og Íshól. Ekki var þó talin þörf á að fara alla leið suður að
Fjórðungsvatni. Beygt var til vesturs inn á veg nr. F881, Dragaleið, og af honum til
norðurs við Geldingsárdrög inn á veg nr. F821, Eyjafjarðarleið, sem ekin var til
norðurs út í Eyjafjörð og til Akureyrar, þar sem ferðinni lauk.
Seinni daginn var ekið yfir Vaðlaheiði, veg nr. 832 (Vaðlaheiðarvegur) yfir í
Fnjóskadal. Á leiðinni mátti sjá yfir Fnjóskadal, Hjaltadal og Timburvalladal.
Leiðsögumenn gerðu grein fyrir kennileitum, í þeim tilgangi að hægt væri að glöggva
sig á legu þjóðlendukröfulínu íslenska ríkisins á svæðinu. Fram kom að Fnjóská væri
kölluð Bakkaá innar í Timburvalladal. Við Sörlastaði var hópnum skipt niður á jeppa
og haldið inn Timburvalladal og farið yfir Timburvalladalsá. Staðnæmst var við
eyðibýlið Bakkasel og horft inn dalinn þar sem sást vel inn að kröfulínu íslenska
ríkisins og inn dalinn. Fremra-Klettagil og Heimara-Klettagil sáust í vesturhlíð
dalsins. Ekki sást í Pílagrímsfjall en heimamenn lýstu því að svæðið væri mest allt vel
gróið upp á hálendið. Pílagrímsmosar, norðan við Pílagrímsfjall, væru vel grónir og
gróið nánast yfir í Mjóadal. Austan ár séu Hvítármýrar. Þessu næst var snúið við og
sama leið ekin til baka að Sörlastöðum. Haldið var inn Hjaltadal, m.a. framhjá
Snæbjarnarstöðum og Kambfelli, og inn að Sláttugili. Þar sást hvar kröfulína íslenska
ríkisins er dregin. Rætt var um gróðurfar utan og innan gilsins og ekki greinanlegur
munur þar á. Leiðsögumenn lýstu staðháttum og legu þjóðlendukröfulínu íslenska
ríkisins. Ekin var sama leið til baka og út Illugastaðaveg (nr. 833). Sá vegur var ekinn
til suðurs og síðan haldið inn Bleiksmýrardal. Þar var numið staðar við
afréttargirðingu í Tungu og horft inn dalinn. Sáust þar m.a. Hamarslækjargil,
Heimara- og Fremragil og lega kröfulínu íslenska ríkisins. Loks var sama leið ekin
aftur til Akureyrar.
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4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Tryggvi Höskuldsson, ábúandi á Mýri; Baldur
Vagnsson, eigandi Eyjadalsár; Þórhallur Hermannsson, fjallskilastjóri og eigandi
Kambsstaða; Hermann Herbertsson, Sigríðarstöðum.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins
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SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um einstök landsvæði sem
þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu getur varðað, að því leyti sem þær fjalla
um afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan
tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarmálum á svæðinu almennt.4
5.1

Landnám

Að sögn Landnámu nam Þórir snepill, sonur Ketils brimils, land í Fnjóskadal, en áður
í Kaldakinn milli Skuggabjarga og Ljósavatnsskarðs. Sturlubók segir um landnámið í
Fnjóskadal:
Þórir nam síðan Hnjóskadal allan til Ódeilu ok bjó at Lundi; ... 5

Hauksbók Landnámu er þessu samhljóða. 6 Ódeila er ókunn nú, en Jón
Sigurðsson í Yztafelli segir ekki vafa á, að Ódeila hafi verið á vatnaskilum sunnan
Kambsmýra og Flateyjardalur þá verið talinn svo sem vötn falla norður, en heiðin
aðeins hið hæsta milli Króka og Kambsmýra. 7
Bárðardal nam fyrstur Bárður, sonur Heyangurs-Bjarnar, sem eftir flutning í
Fljótshverfi nefndist Gnúpa-Bárður. Eða eins og segir í Landnámu:
Bárðr son Heyangrs-Bjarnar kom skipi sínu í Skjálfandafljótsós ok nam
Bárðardal allan upp frá Kálfborgará ok Eyjardalsá ok bjó at Lundarbrekku um
hríð. 8

Þorfinnur máni nam land fyrir neðan Eyjardalsá:
Þorfiðr máni hét maðr, son Áskels torfa; hann nam land fyrir neðan
Eyjardalsá til Landamóts ok sumt um Ljósavatnsskarð ok bjó at Öxará. 9

Sturlubók Landnámu getur landnámsmannsins Þóris Grímssonar
gráfeldarmúla, sem numið hafi land um Ljósavatnsskarð. Þetta telur Jakob
Benediktsson rangt, Þorfinnur máni hafi einn numið land í Ljósavatnsskarði, en
greinin um Þóri hafi verið sett inn á rangan stað í Sturlubók. 10
5.2

Birningsstaðir

Máldagar Auðunar biskups rauða eru frá árinu 1318. Þar kemur fram að Hálsstaður á:
Birningzstadi 11
4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 31. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, bls. 270.
6
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 271.
7
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 273. Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla,
bls. 111.
8
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 273.
9
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 274.
10
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 275.
11
Skjal nr. 2 (89).
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Í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394 12 og Ólafs
Rögnvaldssonar, sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu áratugum (14611510), 13 kemur fram að Hálskirkja eigi Birningsstaði.
Varðveitt er vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar, Jóns Gottskálkssonar
og Ólafs Tómassonar sem gert var á Hólum í Hjaltadal 25. júlí 1506. Þar segjast
ofannefndir prestar hafa séð máldaga Hálskirkju í Fnjóskadal frá árinu 1312 sem þeir
skrifuðu orðrétt upp. Máldagi þessi er að mestu samhljóða máldaga Auðunar rauða frá
1318 en þar eru að finna nokkrar viðbætur sem skýra t.d. hvar Markdælar liggja en
kirkjan átti torfskurð milli Þingmannalækjar og Markdæla og svo að kirkjan fengi
fyrst sjöttung sinn af Ljósavatnsreka. Í máldaganum er þess getið að Birningsstaðir
tilheyri Hálskirkju. Vitnisburðurinn er að öllum líkindum falsbréf því að engir prestar
með þessum nöfnum eru þekktir frá þessum tíma. Hann var þó lesinn á héraðsþingi á
Hálsi 3. maí 1740 og manntalsþingi á sama stað 24. maí 1743. 14 Af lögfestu séra Jóns
Þorgrímssonar fyrir Hálsstað frá 7. apríl 1744 má sjá að fyrrnefnt falsbréf hefur verið
lagt fram í máli sem dæmt var 4. maí 1740 því að þar hafa viðaukar falsbréfsins skilað
sér inn í lögfestuna í krafti fyrrnefnds dóms. 15
Birningsstaðir eru nefndir meðal kirkjujarða Hálsstaðar í máldaga sem er
væntanlega frá 1523. 16
Birningsstaðir eru taldir meðal jarða Hálskirkju í gömlum máldaga sem séra
Guðmundur Skíðason á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október 1581 hafa séð á
Hólum í Hjaltadal. Sá vitnisburður hefur varðveist í afskrift séra Gamalíels Ólafssonar
á Þóroddstað og tveggja annarra manna sem gerð var á Hóli í Kinn 12. júní 1608. 17
Minnst er á að Hálskirkja eigi Birnustaði [Birningsstaði] í umfjöllun um Háls í
Fnjóskadal í máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616. 18
Í vísitasíum Hálskirkju sem skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks Skúlasonar,
Gísla Þorlákssonar, Einars Þorsteinssonar, Björns Þorleifssonar, Steins Jónssonar og
Steingríms Jónssonar er þess einnig getið að Hálskirkja eigi Birningsstaði. 19
Birningsstaða er getið meðal kirkjujarða í lögfestu séra Þorgríms Jónssonar frá
21. maí 1726 fyrir Hálsstað en takmörk jarðarinnar eru ekki nefnd. Lögfestan var lesin
á þingi að Hálsi samdægurs. 20
12

Skjal nr. 2 (94).
Skjal nr. 2 (101).
14
Skjal nr. 2 (47).
15
Skjal nr. 2 (52) a-b.
16
Skjal nr. 2 (48).
17
Skjal nr. 2 (49) a-b. Gamalíel Ólafsson var prestur á Þóroddstað 1599-1608, sbr. Sveinn Níelsson:
Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 298.
18
Skjal nr. 2 (212) a-b.
19
Skjöl nr. 2 (65) a-b, nr. 2 (68) a-b, nr. 2 (76) a-b, nr 2 (77) a-b, nr. 2 (80) a-b og nr. 2 (87) a-b.
20
Skjal nr. 2 (51) a-b. Það sama á við síðari lögfestur séra Þorgríms frá 7. apríl 1744, 18. maí 1745, 7.
júní 1770, 3. júní 1779 og 4. október 1782 sem flestar hafa verið lesnar upp oftar en einu sinni, sbr.
skjal nr. 2 (52) a-b – skjal nr. 2 (56) og lögfestu séra Sigurðar Árnasonar frá 1. júní 1830, sbr. skjal nr.
2 (57).
13
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Á manntalsþingi 10. júní 1735 las séra Þorgrímur Jónsson lögfestu fyrir
heimalandi Hálskirkju og nokkrum jörðum þ.á m. Birningsstöðum. Hann virðist hafa
lesið sömu lögfestu á manntalsþingi á Hálsi 7. júní 1736 en í hvorugt skiptið er
inntaks getið. 21
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls var grasatekja lítil á Birningsstöðum en
úthagar nægir. 22
Í jarðamatinu 1849-1850 er eftirfarandi m.a.:
Birningstadir, taldir 20 hndr. ad dýrleika. ... Land til þrifa og málnytu i
betralagi, en fremur litid ummáls, vetrarbeit nokkur. ... 23

Landamerkjabréf fyrir Birningsstaði var útbúið þann 2. júní 1890. Því var
þinglýst 16. júní sama ár:
Að vestan, á milli Birningsstaða og Háls ræður Beinagil úr fjallinu og bein
lína úr því í Þingmannalæk.
Að norðan ræður Þingmannalækur, austur að móhorni sem varða er á, þaðan
bein lína í móberg í Kambsstaðalandi, sem er fyrir sunnan litlu Tjarnalæk lítið
eitt fyrir utan landamerkjagil Sigríðarstaða og litlutjarna. Að austan ræður
Kambsá en úr gilsopinu ræður bein lína að Sigríðarstaðalandamerkjum. Að
sunnan ræður bein lína eftir miðju fjalli, eða þar sem vötn skilja. 24

Pétur Jónsson prestur á Hálsi skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Skúla Kristjánssyni vegna Sigríðarstaða, Guðmundi Davíðssyni vegna
Lunds, Benedikt Bjarnasyni vegna Vagla og Pétri Jónssyni presti vegna Kambsstaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Birningsstaða hafi
verið þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Birningsstaði eru einnig fengnar úr
matinu:
Búfjárhagar. Beitland gott til sumarbeitar fyrir allar skepnur. All víðlent, en
liggur á einn veg og því erfitt að nota það, sem fjærst er. Fremur er snjólétt og
vetrarbeit dágóð, en skjólalítið og ekki vel vorgott. ... Jörðin liggur vel fyrir
jarðabótum. Dálítið hættusamt fyrir sauðfé. 25

5.3

Kambsstaðir

Máldagar Auðunar biskups rauða eru frá árinu1318. Þar kemur fram að Hálsstaður á
„kambstadi“ 26

21

Sbr. skjal nr. 2, (A.6.2).
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 93.
23
Skjal nr. 2 (39) a-b.
24
Skjal nr. 2 (5) a-b.
25
Skjal nr. 2 (43).
26
Skjal nr. 2 (89).
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Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til
1394, 27 Ólafs Rögnvaldssonar, sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu áratugum
(1461-1510) 28 og máldaga Hálskirkju frá 21. september 1565. 29
Varðveitt er vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar, Jóns Gottskálkssonar
og Ólafs Tómassonar sem gert var á Hólum í Hjaltadal 25. júlí 1506. Þar segjast
ofannefndir prestar hafa séð máldaga Hálskirkju í Fnjóskadal frá árinu 1312 sem þeir
skrifuðu orðrétt upp. Máldagi þessi er að mestu samhljóða máldaga Auðunar rauða frá
1318 en þar eru að finna nokkrar viðbætur sem skýra t.d. hvar Markdælar liggja en
kirkjan átti torfskurð á milli Þingmannalækjar og Markdæla og svo að kirkjan fengi
fyrst sjöttung sinn af Ljósavatnsreka. Í máldaganum er þess getið að Kambsstaðir
tilheyri Hálskirkju. Eins og áður hefur verið nefnt er vitnisburðurinn sennilega
falsbréf því að engir prestar með þessum nöfnum eru þekktir frá þessum tíma. Hann
var þó lesinn á héraðsþingi á Hálsi 3. maí 1740 og á manntalsþingi á sama stað 24.
maí 1743. 30 Af lögfestu séra Jóns Þorgrímssonar fyrir Hálsstað frá 7. apríl 1744 má
sjá að fyrrnefnt falsbréf hefur verið lagt fram í máli sem dæmt var 4. maí 1740 því að
þar hafa viðaukar falsbréfsins skilað sér inn í lögfestuna í krafti fyrrnefnds dóms. 31
Kambsstaðir eru meðal jarða Hálskirkju í máldaga sem að öllum líkindum er
frá árinu 1523. 32
Kambsstaðir eru taldir meðal jarða Hálskirkju í gömlum máldaga sem séra
Guðmundur Skíðason á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október 1581 hafa séð á
Hólum í Hjaltadal. Sá vitnisburður hefur varðveist í afskrift séra Gamalíels Ólafssonar
á Þóroddstað og tveggja annarra manna sem gerð var á Hóli í Kinn 12. júní 1608. 33
Minnst er á að Hálskirkja eigi Kambsstaði í umfjöllun um Háls í Fnjóskadal í
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616. 34
Í vísitasíum Hálskirkju sem skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks Skúlasonar,
Gísla Þorlákssonar, Einars Þorsteinssonar, Björns Þorleifssonar, Steins Jónssonar og
Steingríms Jónssonar er þess einnig getið að kirkjan eigi Kambsstaði. 35
Kambsstaðir eru taldir upp meðal kirkjujarða í lögfestu séra Þorgríms
Jónssonar frá 21. maí 1726 fyrir Hálsstað en engra merkja er þó getið. Lögfestan var
lesin á þingi að Hálsi samdægurs. 36
27

Skjal nr. 2 (94).
Skjal nr. 2 (101).
29
Skjal nr. 2 (119).
30
Skjal nr. 2 (47).
31
Skjal nr. 2 (52) a-b.
32
Skjal nr. 2 (48).
33
Skjal nr. 2 (49) a-b. Gamalíel Ólafsson var prestur á Þóroddstað 1599-1608, sbr. Sveinn Níelsson:
Prestatal og prófasta, bls. 298.
34
Skjal nr. 2 (212) a-b.
35
Skjöl nr. 2 (65) a-b, nr. 2 (68) a-b, nr. 2 (76) a-b, nr 2 (77) a-b, nr. 2 (80) a-b og nr. 2 (87) a-b.
36
Skjal nr. 2 (51) a-b. Það sama á við síðari lögfestur séra Þorgríms frá 7. apríl 1744, 18. maí 1745, 7.
júní 1770, 3. júní 1779 og 4. október 1782 sem flestar hafa verið lesnar upp oftar en einu sinni, sbr.
skjal nr. 2 (52) a-b – skjal nr. 2 (56) og lögfestu séra Sigurðar Árnasonar frá 1. júní 1830, sbr. skjal nr.
2 (57).
28
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Á manntalsþingi 10. júní 1735 las séra Þorgrímur Jónsson lögfestu fyrir
heimalandi Hálskirkju og nokkrum jörðum þ. á m. Kambsstöðum. Hann virðist hafa
lesið sömu lögfestu á manntalsþingi á Hálsi 7. júní 1736 en í hvorugt skiptið er
inntaks getið. 37
Gunnlaugur Gunnlaugsson prestur á Hálsi lögfesti Kambsstaði 7. maí 1796 til
eftirfarandi takmarka:
... ad sunnann verdu er su Gröf er heiter Nóngröf, og so beinleidis þar ofan til
LitluTiarnar Lækiar, gagnvart Landamerkia Gile ad austan verdu; Enn ad
utann Rædur KambsAa, er Rennur i Aminstann Læk. Þesse Aminstu Landa
merke Lögfestast asamt Husum og Tune tödum og Eyngium Holtum og Haga
og Lands Nytium, til Fialls og Läglendis. Fyrer bydst hvörium manne i ad
vinna þvj Lande er Innann tied<r>a takmarka liggur þad ad yrkia beita edur
bruka, so vidt þad er a móte lögum; Enn eg fráskil Lögfestunne Fridsamlega
Samgaungu a busmala Nágranna Nærstu. 38

Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi að Hálsi.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Kambsstaði 10 hndr. jörð,
grasatekju varla teljandi, úthaga litla og þar með snögglenda fyrir stórgripi. 39
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Kambsstaðir, Hálskirkjujörð, sagðir 12
hundruð. Í matinu kemur einnig fram að sandfok og skriðuföll séu á tún og úthaga.40
Fjallað er um Kambsstaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Kambstadir metid 12 hndr. ad fornu. ... Okostur: land er fremur litid,
uppblásid til fjalls, sumt grófótt, ... 41

Ekkert landamerkjabréf hefur fundist fyrir Kambsstaði, en Hálsprestur,
umráðamaður Kambsstaða, skrifaði undir landamerkjabréf Stórutjarna og skrifaði
undir landamerki Birningsstaða vegna Kambsstaða.
Virðing vegna fyrirhugaðrar sölu kirkjujarðarinnar Kambsstaða fór fram 23.
apríl 1913. Í virðingargerðinni segir m.a. að land jarðarinnar sé nokkurt að víðáttu,
einkum í dal sem skerst inn í fjallið upp frá bænum. Sumarbeit fyrir sauðfé er sögð
allgóð og vetrarbeit góð. Næstum engir hagar séu í heimalandi fyrir stórgripi á
sumrum og verði árlega að fá kúabeit frá næstu bæjum. Hestaganga á vetrum sé mjög
lítil. Stjórnaráðið seldi Bjarna Kristjánssyni jörðina Kambsstaði ári síðar og er afsalið
dagsett 7. nóvember 1914. 42
Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Kambsstaði og þau séu ekki skráð í lýsingu jarðarinnar. Einnig kemur fram að
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Sbr. skjal nr. 2, (A.6.1).
Skjal nr. 2 (58) a-b.
39
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 93.
40
Skjal nr. 2 (37) a-b.
41
Skjal nr. 2 (39) a-b.
42
Skjal nr. 2 (177).
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landamerkin séu sögð ágreiningslaus. Eftirfarandi upplýsingar um Kambsstaði eru
líka fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Sauðland gott, kjarnamikið og all víðlent. Gripahagar litlir og
fremur hrjóstugir. Snjólétt, skjólasamt og beitin hæg. Fjárgeymsla erfið.
Kambsárdalur, sem liggur upp í fjallið, væri nægilegt upprekstrarland fyrir
jörðina. 43

Í málinu hefur verið lagt fram afsal fyrir hluta úr landi Kambsstaða til
Stórutjarna 7. október 1915 og frumrit landamerkjabréfs Birningsstaða.44
Í afsalsbréfinu segir meðal annars eftirfarandi um merkin:
Úr merkjagróf að austan á milli nónbekks og Steinholts eftir vörðum eða
girðingum norðvestur í vinkilkrók vestan við svokallað Hólagerði.

Frumrit landamerkjabréfs Birningsstaða er stórskemmt. Hefur það rifnað og
trosnað og reynt hefur verið að gera við það með límbandi svo texti þess er
ógreinilegur, ekki síst hvað varðar merki að austan, móti Kambsstöðum. En þar segir,
að ætlað verður:
Að austan ræður Kambsá en úr gilsopinu ræður bein lí[na að
Sig]riðastaðalandamerkjum.

Einnig hefur verið lagt fram afsalsbréf Kambsstaða 25. nóvember 1968, þar
sem tekið er fram um landamerki:
Að austan, samkvæmt veðmálabók Þingeyjarsýslu c 1006, bls. 291.
Að sunnan, vatnaskil, svo sem vötn draga.
Að vestan, Kambsá, frá Tungusporði að gilopi, þaðan bein lína í merki
Sigríðarstaða, að undanskyldu því, sem greinir í landamerkjalýsingu fyrir
Kambsstaði II.
Að norðan, samkvæmt landamerkjabréfi fyrir Sigríðarstaði d.s. 15. okt. 1886 ,
þinglesið að Hálsi 6. júní 1888, og innfært í landamerkjabók Þingeyjarsýslu
nr. 17. 45

Ágreiningur var um merki Kambsstaða og Birkihlíðar (nýbýlis úr
Sigríðarstöðum). Var gerð sátt um þau árið 1968. 46 Ágreiningurinn og sáttagerðin
virðast ekki varða það landsvæði sem deilt er um í máli þessu.
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Skjal nr. 2 (43).
Skjal nr. 16 (22).
45
Skjal nr. 16 (28).
46
Skjal nr. 16(17).
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5.4

Stórutjarnir

Reykdæla saga getur nokkrum sinnum um bæinn Laugar í Ljósavatnsskarði, sem
Björn Sigfússon segir virðast hljóta að vera þar, sem nú eru Stórutjarnir eða hjá
laugum spöl vestar. 47
Vitnisburður um landamerki Sigríðarstaða og Vestritjarna (Stórutjarna) er frá
14. ágúst 1468:
ath ion asmundzson handfesti herra einare abota svo felldann vitnisburd ath
greindr ion uisse ei annath sannara en sigridarstader i liosavazskarde ætte alla
iord mille merkia aanna. ok svo uisse hann hafa uerith haft ok halldit. svo ei
sidur sagdiz fyrr nefdur ion áásmundzson hafa verit hia þa er gamli bonde
Marteinsson selde magnuse oddasyne iordena vestri tiarner er liggur i
losavazskarde ok reiknade hennar iardar eign ecki leingra austr en ath þeim
stora læk sem utan geingr epter skardeno ok sudur fellur i liosavatn. en hvorki
reiknade gamle bonde iardar eign ok aungvar adrar itaulur yfer vmm lækenn i
hlidena tilheyra iordunne vestrum tiornum. 48

Munkaþverárklaustursábóti og klaustrið keyptu Vestritjarnir í jarðaskiptum,
27. mars 1503. 49
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyra „Sydretionn“, „Ydretionn“, „Östertiödn“ og
„Vestretiödn“ klaustrinu.50
Jarðabók Árna og Páls segir jörðina 20 hndr. og úthaga bjarglega. 51
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Stórutjarnir, Munkaþverárklaustursjörð,
sagðar 20 hundruð. Fram kemur að skriðuföll og sandfok séu á úthaga. 52
Í umfjölluninni um Stórutjarnir í jarðamatinu 1849-1850 stendur m.a.:
Stórutjarnir 20 hndr. að dýrleika. ... Landið er lítið og talsverðt uppblásið, og
má því kalla líttnýtt til vetrarbeitar. ... 53

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Stórutjarna kemur m.a. fram að
engjar eru litlar, snöggslægjar en nærtækar. Landið er lítið, skriðuhlaupið og
uppblásið en er talið fremur gott málnytu- og þrifaland. 54
Landamerkjabréf Stórutjarna er frá 16. janúar 1883. Það var þinglesið 19. júní
1884:
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Ljósvetninga saga, Reykdæla saga ok Víga-Skútu, Íslenzk fornrit X, bls. 177, 178, 180, 187.
Skjal nr. 2 (105).
49
Sjá skjal nr. 2 (skjalaflokkur B.1. og B.5., Ísl. fbrs. VII, 628-630).
50
Skjal nr. 2 (64) a-b.
51
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 130-131.
52
Skjal nr. 2 (36) a-b.
53
Skjal nr. 2 (38) a-b.
54
Skjal nr. 2 (135).
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Að norðan milli Kambsstaða. Eftir Merkigróf í fjallinu fyrir ofan bæinn og
beina stefnu í garðstúf niður í Mó.
Að austan milli Stóru-og Litlu-Tjarna: Úr Lækjarkrók og beint í
Leirtjarnarkrók og þaðan eftir Leirtjörn í Fiskilæk og síðan eftir gömlum
merkjagarði norður á Litlu-Tjarnalæk.
Milli Stóru-Tjarna að vestan [að vestan, ofan línu] og Arnstapa að austan: Úr
Briðjuhól í Nýphól og síðan beina stefnu niður í Stýflugarð í mýrinni og svo
beint í Litlu-Tjarnalæk. 55

Stephan Stephensen umboðsmaður skrifaði undir landamerkjabréfið og benti á
að jarðirnar Litlutjarnir og Arnstapi væru eign landssjóðs ásamt Stórutjörnum. Bréfið
var staðfest af Pétri Jónssyni presti að Hálsi (sem hafði umráð Kambsstaða).
Bjarni Kristjánsson skrifaði sýslumanni 20. janúar 1891 og sótti um að fá að
kaupa ábýlisjörð sína Stórutjarnir. Það virðist ekki hafa gengið eftir en 10. febrúar
1893 skrifaði Halldór Bjarnason landshöfðingja og óskaði kaups á ábýlisjörð sinni
Stórutjörnum. Landshöfðingi seldi Halldóri jörðina og er uppkast að afsalsbréfinu
dagsett 30. desember 1893. 56
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerkjabréf Stórutjarna hafi
verið þinglesið árið 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Stórutjarnir eru einnig í
matinu:
Búfjárhagar. Land heldur þröngt, en skjólgott og beitland betra en í meðallagi
fyrir allan búfénað. ... Fjárgeymsla í erfiðara lagi, sökum brattlendis. ... Jörðin
á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. 57

5.5

Arnstapi

Arnstapi er talinn í skrá um kúgildi á Hólastólsjörðum frá 1449. 58
Arnstapi, metinn á 12 hundruð, var meðal jarða Hólakirkju sem Jón biskup
Arason seldi 1550. 59
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyrir Arnstapi klaustrinu.60
G. Jónsson lögfesti klausturjörðina Arnstapa þann 30. apríl 1810 til eftirfarandi
takmarka:
... ad Sunnann rædur Lækiarmoldfall, edur gróf, sem fellur úr so Kölludum
Svarthamre, og so fast sem sá Lækur heldur, allt i Liósavatn, enn frá
Svarthamre réttsyne á Fiall upp; ad nordannverdu allt i Nyphól, og þadann
beinleides i gardbrot, er vænest ad hafa sjest, og enn nu meige sjá lítinn vott
55

Skjal nr. 2 (21) a-b.
Skjal nr. 2 (182) a-c.
57
Skjal nr. 2 (42).
58
Skjal nr. 2 (100).
59
Skjal nr. 2 (116).
60
Skjal nr. 2 (64) a-b.
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til i Myrinne, austur af áminstum Hól, og þadann rétta sjónhending i
LitlutiarnaKyl, enn frá tjedum Nyphól ad ofannverdu, rétta sjónhendíng á
FjallsEgg. 61

G. Jónsson bannaði sérhverjum að nýta sér umrætt land án síns leyfis og skyldi
lögfestan standa í tólf mánuði yrði henni ekki innan þess tíma hrundið með réttri
aðferð og lagadómi. Lögfestan var lesin fyrir manntalsþingsrétti að Ljósavatni 11. maí
1810 án þess að nokkur hreyfði mótmælum.
Jarðabók Árna og Páls segir úthaga á Arnstapa bjarglega fyrir sauðfé en
haglitla fyrir stórgripi og kaupi því ábúandi sumarhaga af Stórutjörnum. 62
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Arnarstapi, Munkaþverárklaustursjörð, sagður
12 hundruð. Fram kemur að skriðuföll og sandfok ógni túni og útigangur sé ágætur. 63
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur m.a.:
Arnstapi 12 hndr. að dýrleika ... landlítið og uppblásið en sæmilega gott til
þrifa og málnytu. ... 64

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Arnstapa kemur m.a. fram að
engið sé reytingslegt, grýtt og ekki grasgefið. Land jarðarinnar er sagt lítið og
uppblásið en skriðuhlaup hafi skemmt bæði tún og engjar. 65
Þann 16. janúar 1883 var landamerkjabréf fyrir Arnstapa útbúið. Það var
þinglesið 19. júní 1884:
Að austan milli Arnstapa og Stóru-Tjarna að vestan. Úr Briðjuhól í Nýphól og
síðan beina stefnu niður í stíflugarð í mýrinni og svo beint í Litlu-Tjarnalæk.
Að vestan milli Vatnsenda og Arnstapa að austan. Úr Skaftá og vestan vert í
Dauðatanga (Stapa). 66

Stephan Stephensen skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af:
Bjarna Kristjánssyni (á Stórutjörnum), Finnboga Finnbogasyni (á Arnstapa) og
Friðfinni Jónassyni (á Vatnsenda). 67
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerkjabréf Arnstapa hafi
verið þinglesið 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Arnstapa eru einnig fengnar úr
matinu:
Engjar litlar og dreifðar um bithaga, en þó nærtækar, ...
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Skjal nr. 2 (31) a-b. / sbr. skjal nr. 2, (A.6.19).
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 131.
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Skjal nr. 2 (36) a-b.
64
Skjal nr. 2 (38) a-b.
65
Skjal nr. 2 (135).
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Skjal nr. 2 (1) a-b.
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Heimilisföng Bjarna og Finnboga eru tekin eftir sóknarmannatali Háls árið 1883. Skjalasöfn presta
og prófasta. Háls BC/4. Heimilisfang Friðfinns er tekið eftir manntalsþingbók árið 1883. Þing. VIII. C.
9.
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Búfjárhagar. Land fremur lítið, en kjarngott og hægt til beitar. ... Sauðfjárbeit
allgóð sumar og vetur. ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. 68

Virðing vegna fyrirhugaðrar sölu Arnstapa fór fram 22. maí 1916. Þar kemur
m.a. fram að landamerki jarðarinnar eru ágreiningslaus. Bærinn stendur að
sunnanverðu í Ljósavatnsskarði við Ljósavatn. Í virðingargerðinni segir ennfremur:
Landeignin er mest í fjallshlíðinni, og lítið eitt af sléttlendi vestanvert við
vatnið. Landrými jarðarinnar er fremur lítið, og nokkuð af því uppblásnir
melar og skriður; þar á milli er venjulegur fjallagróður, lyng fjalldrapi,
nokkuð af grasgeirum og lítið eitt af mýrlendi við vatnið. Landið er fremur
kjarngott til beitar sumar og vetur. Vetrarbeit og jarðsæld fyrir sauðfé er í
betra lagi, eptir því sem gerist hér í sveit. 69

Ennfremur kemur fram að gripahagar á sumrum eru engir nema í
engjareitunum og meðal ókosta jarðarinnar er hversu veðrasamt er þar en það valdi
uppblæstri. Stjórnarráðið seldi Jóhanni Indriðasyni jörðina ári síðar og er afsalið
dagsett 6. desember 1917. 70
5.6

Vatnsendi

Í máldaga Ljósavatns frá árinu 1380 kemur fram að Ljósavatnskirkja eigi skipsstöðu
og naust í Vatnsendalandi.71
Vatnsendi o.fl. jarðir voru goldnar konu fyrir seldar heimanfylgjujarðir, 10.
janúar 1445 og 7. september 1446.72
Í máldögum Ólafs Rögnvaldssonar, sem teknir voru saman árið 1461 og á
næstu áratugum (1461-1510), kemur fram að Vatnsendi sé eign
Munkaþverárklausturs. 73
Vatnsendi var fenginn Ólafi Rögnvaldssyni og Hólakirkju til fullrar eignar
fyrir 15 hundruð, 4. maí 1481. 74
Samkvæmt skrá yfir Hólajarðir, 1. september 1552 var Vatnsendi, 20 hundruð,
meðal jarða, sem Jón biskup Arason hafði selt eða látið af hendi. 75
Jarðabók Árna og Páls segir jörðina 20 hndr. en úthaga mjög litla og því þurfi
ábúendur að þiggja beit af Ljósavatni. 76
Í jarðamatinu 1804 er Munkaþverárklaustursjörðin Vatnsendi sögð 20
hundruð. Fram kemur að landbrot ógni túni. 77
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Skjal nr. 2 (42).
Skjal nr. 2 (175).
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Skjöl nr. 2 (175), 4 (27).
71
Skjal nr. 2 (91).
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Skjal nr. 2 (97).
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Skjal nr. 2 (102).
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Skjal nr. 2 (107).
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Skjal nr. 2 (117).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 132.
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Skjal nr. 2 (36) a-b.
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Í jarðamatinu 1849-1850 stendur eftirfarandi um Vatnsenda:
Vatnsendi 20 hndr. að dýrleika; ... land mjög lítið og stopult til beitar; ... 78

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Vatnsenda kemur m.a. fram að
engjarnar séu fremur snöggar og reytingssamar. Þar segir einnig að landið sé fremur
lítið og víða skriðuhlaupið en fremur gott til málnytu og þrifa. Stórgripagöngu á
sumrin þurfi að útvega annars staðar frá og vetrarbeit geti brugðist. 79
Landamerkjabréf fyrir Vatnsenda var útbúið 30. apríl 1885 og því þinglýst 9.
júní 1886. Þar sem frumbréfið hefur varðveist verður það birt hér en uppskriftin í
landamerkjabókinni er því samhljóða. Landamerkin eru þessi:
Að norðan milli Arnstapa ræður bein stefna úr Stapa og austanvert í
Dauðatanga.
Að sunnan ræður Geitá alla leið vestur í fjall.
Að vestan ræður fjallsbrúnin.
Að austan ræður Ljósavatn, þar til Geitá fellur í það.80

Stephan Stephensen skrifaði undir landamerkjabréfið en hann getur þess
jafnframt að Vatnsendi sé eign landssjóðs líkt og Arnstapi. (Gildir því undirritun hans
vegna Arnstapa). Bréfið var samþykkt af Birni Jóhannssyni eiganda Ljósavatns.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerkjabréf Vatnsenda hafi
verið þinglesið 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Vatnsenda eru einnig fengnar úr
matinu:
Engjar litlar og dreifðar um bithaga, en fremur nærtækar, ...
Búfjárhagar: Land nokkuð víðlent, skjólasamt og all kjarngott. ... Jörðin á rétt
til uppreksturs í afrétt sveitarinnar. ... Ágangur nokkur af afréttarfé. 81

Í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla segir um Vatnsenda:
Vatnsendafjallið er brattaminna en vestar um skarðið og vel gróið. Þar var oft
heyjað. 82

Vatnsendi var seldur einkaaðila á árunum 1963-1965. Var kaupsamningur
gerður 5. september 1963, en afsal gefið út 3. ágúst 1965. 83
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Skjal nr. 2 (38) a-b.
Skjal nr. 2 (135).
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Skjal nr. 2 (35).
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Skjal nr. 2 (42).
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 203.
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5.7

Ljósavatn

Ljósavatns er getið í Landnámu sem jarðar Þorgeirs goða, sem þekktur er frá
kristnitökunni. Þorgeir var sonarsonur Þorfinns mána, sem nam land á þessum
slóðum, og í móðurætt afkomandi Gnúpa-Bárðar. 84
Máldagar Auðunar rauða biskups eru frá árinu 1318. Þar kemur fram að
Ljósavatnskirkja eigi 30 hundruð í heimalandi. 85
Máldagi Ljósavatnskirkju er frá því 1380. Kirkjan á þá 30 hndr. í heimalandi
samkvæmt honum. Einnig virðist fjallað um mörk Ljósavatns:
Rædur diupaa oc liosaavatn oc geitaa firi vtaann vppaa fiaall til vppsprettu
aauxaraa aallt j fliot ... 86

Ljósavatn var selt með ítökum, 2. júní 1431. 87
Jón Arason biskup lýsir landeign Ljósavatns, 8. september 1544 en sú lýsing
náði aðeins til neðsta hluta landsins. 88
Í vísitasíu Þorleifs Skaftasonar á Ljósavatni 1735 er getið um eignir kirkjunnar
(ekki minnst á Króksdal) og vitnað til bréfs frá 1540 og afskriftar af rotnu pappírsbréfi
um eignir kirkjunnar þá Logi Jónsson var þar árið 1480. 89
Fram kemur í vísitasíu Ljósavatnskirkju frá 1760 að kirkjan eigi 30 hundruð í
heimalandi. 90
Lögfesta Ljósavatns var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 10. maí 1793.
Inntaks lögfestunnar er ekki getið. 91
Í vísitasíu Ljósavatnskirkju árið 1828 kemur m.a. fram að kirkjan eigi 30
hundruð í heimalandi og að tvö gömul skjöl geymi upplýsingar um eignir og ítök
kirkjunnar. Þau eru svohljóðandi:
...
„Vér Jón Biskup ad Holum med Guds þolinmæde giörum vitanlegt ad ver
sáum og yfirlasum máldagann kirkjunnar ad Liósavatni nær Bardardal sem
helgud er Gudi og Sancte Nicolav; ad hún ætti þridjung ur heimalandi, sem ad
væri Hrúteyar land alt i Fliót og Hriflugerdi ad þeim gardi sem liggur úr
Diúpá og ofan i fliót, og utan af Öxará-ey ad þeim gardi sem þar liggur ifer
um þvera Eyna, mánadarverk í Finstada Jörd fyrir austan tiörn og þar upp frá
[frá, ofan línu] nockud i mijrina og Gardstödu þar hia; hálfsmánadarverk í
eystra Tjarnar jördu út med læk á milli tveggia garda; veidun i Liósavatni,
þriú dægur í hvörri viku, fyrir hvörs manns landi; Teig í Krossjördu med um
merkjum; rennur lækur, fyrir sunnann Skridugerdi og ofan í, merkis síkid,
84
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síkid rædur sudur í Djúpár snidgötur fyrir ofann rett úr þeim steini í fialli ofan
í göturnar þær sem liggia sudur yfir á i torfholt: Þar til géfum vér þessari
kirkju alt landid itölulaust, frá tvígardi og sudur í Öxará og her fyrir setium
vér vort secretum, her fyrir nedann, skrifad á liósavatni á Mariumessu sídari
Anno M.DXL og V ár.“
En hid sídarnefnda þaninn:
„Þeim gódu mönnum sem þetta bréf siá edur heyra sendum ver prestar Sra
Teitur Magnússon Sr Einar Hallsson, Jón Ólafsson, Þorolfur Jónsson qvediu
Guds og sína, kunnugt giörandi ad ver sáum og yfirlásum svo skrifadann
máldaga Liósavatns ord eptir ord sem hér eptir stendur: Anno Domini
MCCCCLXXX reiknadist svo gots og itök Liósavatns bædi kirkjunnar og
bæarins þa Logi Jónsson [leiðrétt úr, Jóhnsson] var. XV kugildi, hundradz
hross og hundrad vöru til forkirkjugiördar. I Heimalandi 30 hndr. Gerdi fyrir
sunnann Diúpá og land alt ad flióti út ad gardi er liggur úr Bug á Djúpá med
götu frá efstafelli og austur í Fliót, hálf þridju ey í Fljóti med Hrúthaga, rædur
Diúpá og Liósavatn, og Geitá fyrir utann, uppa fiall til uppsprettu Auxarár alt
i Fliót á Auxará. Steckjar stödu og Torfstíng sem þarf til Steckjar, med
ummerkjum, rædur Gardur milli Liósavatns og Auxará sem geingur í
Landsudur í auxará, enn uppi blámel fyrir ofan fornmannaleidi réttsínis ur
þeim mel sudur i Auxará; á Liósavatn i auxarárjördu kolskóg; ... teigur í
Krossjördu med umm merkjum ad læk þeim sem fellur fyrir sunnann.
Santidagerdi og ofan i merkissyki, og rædur sikid sudur i Diupá, en snidgötur
firir ofan Mariutoptir, en fyrir sunnan Steinn í Fjalli, svo rettsíni ofann i Vad
þad er ridid er út frá Torfholti ofan [Ofan línu: (yfir)] í Djúpá; ...
hálfsmánadar teig í eystri Tjarnarjördu. Skálagiörd og Skipstödu í Vikum vid
Svíná, géldfjárrekstur í Náttfara víkur um sumar; Skógarhögg i
Barnafellsskógi árlega, vid ad því skape þá skóg þrítur, gaf þad ítak asbjörn
Geirsson eigandi Barnafells í Testamentisgiöf, var Barnafell goldid i
Vígsbætur XIII hundrud Asbyrni, af alfu Þorgils Gudmundssonar fylgir
heimalandid Krossdalur frá Galtargröf framm ad Kidugili ... til sanninnda hér
um setium ver undirskrifadir prestar vor Insigli fyrir þetta inscripta bréf, hvört
skrifad var í Skridu i Reykjadal þridja dag Páska árum eptir Guds burd
1530.“ 92

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasatekju á Ljósavatni
varla teljandi, úthaga næga. Ítak kirkjunnar á Króksdal er ekki nefnt, en e.t.v. er verið
að vísa til þess þar sem segir:
Fleiri ítök á kirkjan og staðurinn eftir máldaganum, en þaug hafa engin
brúkast í manna minni, so hjer nálægir viti, og eru menn því efa hvort þau
muni undir staðinn aftur komast nokkurn tíma. 93
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Sjálfseignarkirkjujörðin Ljósavatn er sögð 15 hundruð í jarðamatinu 1804.
Fram kemur að skriðuföll ógni túni. 94
Í jarðamatinu 1849-1850 er umfjöllun um Ljósavatn. Þar stendur:
Ljósavatn með hjáleigunni Holtakoti 30 hndr.; ... landið er lítið til fjals,
sæmilega kjarngott, gróflega uppblásið, móar eru þar ummáls miklir brúklegir
til beitar ... 95

Rætt er um ítök Ljósavatns í Öxarárlandi í tengslum við fyrirhuguð makaskipti
á Öxará og jörðum Sigurðar Guðnasonar á Ljósavatni en það mál hófst með umsókn
hans til konungs 22. nóvember 1860. Nánar er fjallað um það í kafla 5.8 um Öxará. 96
Í umsókn Sigurðar Guðnasonar til konungs 21. september 1861, segir hann um
Öxará:
Að jörð þessi liggur næst eignarjörð minni Ljósavatni og einkum, að kirkjan
þar á ítök í Axarárlandi eptir máldaga kirkjunnar frá 1480, sem eru: 1/3
Axaráreyjar, og land allt fyrir ofan fjallsbrún að ánni, Axará, - og þessvegna
½ Axarárdal -, sem eigendur Ljósavatns hafa til þessa notað óátalið sem sína
eign; en með misjöfnum hagsmunum, af því ítök þessi liggja miklu
hagkvæmar við til notkunar landsetanum á Axará. 97

Í umsögn Jakobs Péturssonar, umboðsmanns Norðursýslujarða, um Öxará og
Granastaði, 24. september 1861 er fjallað um ítök Ljósavatns í Öxará. Nánar er fjallað
um þetta í kafla 5.8 um Öxará.98
Til er landamerkjabréf Ljósavatns frá 12. júní 1890, óþinglesið. Þar stendur:
Að sunnan ræður „Öxará“ landamerkjum frá því hún fellur í „Fljótskvísl“ og
óslitið uppá svo kölluð „Dalamót“ eður þangað til Öxarár- og Eyjardalir
mætast; þaðan beina stefnu vestur á hágrjót þar til vötn falla til vesturs, og svo
beina línu norður grjótin í „Geitá“ og ræður hún merkjum ofan fyrir
fjallsrætur, þaðan svo aptur eptir miðfarveg árinnar í Ljósavatn austan vert við
„Skiphól“, þá ræður vatnið merkjum til Djúpáróss; úr því ræður „Djúpá“
merkjum að norðan alla leið til garðs þess, er liggur óslitin austanvert við
landið suður að „Fljótskvísl“ og svo með henni til þess er áður er umgetið að
Öxará fellur í hana. Auk þess er hálf Hrútey móts við eiganda jarðarinnar
Hryflu sameign við Ljósavatn, og sömuleiðis liggur undir Ljósavatni nyrsti
hluti Öxarár eyjar alt fram að grjótgarði þeim sem hlaðin er yfir þvera eyjuna
og tekur þá Öxarár land við þar fyrir sunnan. 99

Björn Jóhannsson eigandi Ljósavatns skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af: Kristjáni Jónssyni eiganda Öxarár en hann skrifaði einnig undir fyrir
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hönd eiganda Hriflu, Jóni Ingjaldssyni eiganda Eyjardalsár, Tryggva Jónssyni fyrir
hönd eiganda Kross, og Stephan Stephensen umboðsmanni Vatnsenda.
Á manntalsþingi á Ljósavatni 22. maí 1905 var birt stjórnarráðsbréf frá 27.
desember 1904 þar sem spurst var fyrir um gömul heimildarskjöl fyrir fasteignum.
Eigandi Ljósavatns framvísaði tveimur gömlum skjölum, þ. á m. var lögfesta
Hallgríms Þorlákssonar fyrir Ljósavatnslandi frá 6. maí 1796. 100
Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Ljósavatn en land sé óskipt milli Ljósavatns og Holtakots. Eftirfarandi
upplýsingar um Ljósavatn eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Land víðáttumikið, skjólasamt og fremur kjarngott. ... Sumarbeit
og vetrarbeit góð og nærtæk. Fjárgeymsla erfið. ... Jörðin á stort
upprekstrarland á Bárðdælaafrétt, vestan Skjálfandafljóts. ... Upprekstur, fyrir
fé, í Náttfaravíkum og reka ítak, hvorttveggja lítils virði. 101

Landskipti milli Ljósavatns og Holtakots, sem verið höfðu í óskiptri sameign,
fóru fram 2. júlí 1982. Við skiptin voru lögð fram m.a. kaupsamningur um Ljósavatn
og Holtakot frá árinu 1884, kaupsamningur og afsal til Öxarárbónda fyrir landspildu
norðan Öxarár árið 1899, landamerkjalýsing Ljósavatns 1890, landamerkjalýsingar
Öxarár 1890 og 1901 og landamerkjalýsing Vatnsenda árið 1896. Urðu aðilar
sammála um að Holtakot skiptist úr sameignarlandinu sem 1/5 hluti. Fékk Holtakot
afmarkað landsvæði, sem ekki virðist ná til fjalls, og nokkrir eigendur afmarkaðar
spildur. Aðilar voru sammála um, að hlunnindi jarðanna skyldu fylgja jörðunum eftir
því sem þær ættu rétt á eða landamerki segðu til um. 102
Jón Sigurðsson í Yztafelli segir fjallið fyrir ofan Ljósavatnsbæ hallalítið og
leitótt og gróið langt vestur og þar hafi verið talið talsvert engi. 103
5.8

Öxará

Öxará var jörð landnámsmannsins Þorfinns mána.104
Máldagi Ljósavatnskirkju er frá árinu 1380. Fram kemur að Öxará ræður
merkjum Ljósavatns. 105
Öxará var látin í makaskiptum, 4. janúar 1403. 106 Nokkrum áratugum síðar,
eða þann 12. febrúar 1462, var Öxará seld fyrir 20 hundruð. 107
Jörðin. Öxará er líka nefnd í eignaskrá Hólastóls frá 1550. 108
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Í vitnisburðum frá árinu 1631 kemur fram að aldrei hafi verið ágreiningur milli
Öxarár- og Eyjardalsármanna um land og beit milli jarðanna. Annars vísast á kafla 5.9
um Eyjardalsá til nánari umfjöllunar um þessa vitnisburði. 109
Í lögfestu séra Björns Scheving frá 2. maí 1753 fyrir Eyjardalsá er komið inn á
mörkin milli lands kirkjunnar og Öxarár með eftirfarandi hætti:
Lögfeste Eg Eÿadalsär Land ad Nordann verdu, allt i Karastein og Karagard,
Hvar ad Er Landamerke Millum Ejadalsär og Öxaraar; Logfeste Eg Ur
þessum merkium, ofann i Kvjsl og Vestur ä Fiall upp. 3° Þa Miklu Eyu Sem
Liggur fyrer Eyadalsär og Öxaraar Lande ... 110

Að öðru leyti vísast til umræddrar lögfestu í umfjöllun um Eyjardalsá.
Í biskupsvísitasíu Ljósavatnskirkju frá árinu 1828 er fjallað um máldaga sem
eignaður er Loga Jónssyni og sagður frá 1480. Þar segir um Ljósavatn:
... Gerdi fyrir sunnann Diúpá og land alt ad flióti út ad gardi er liggur úr Bug á
Djúpá med götu frá efstafelli og austur í Fliót, hálf þridju ey í Fljóti med
Hrúthaga, rædur Diúpá og Liósavatn, og Geitá fyrir utann, uppa fiall til
uppsprettu Auxarár alt i Fliót á Auxará. Steckjar stödu og Torfstíng sem þarf
til Steckjar, med ummerkjum, rædur Gardur milli Liósavatns og Auxará sem
geingur í Landsudur í auxará, enn uppi blámel fyrir ofan fornmannaleidi
réttsínis ur þeim mel sudur i Auxará; á Liósavatn i auxarárjördu kolskóg ... 111

Nánar er fjallað um vísitasíuna í kafla 5.7 um Ljósavatn.
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls var grasatekja mjög lítil á Öxará en nægir
úthagar. 112
Samkvæmt jarðamatinu 1804 tilheyrði Öxará konunginum en var í
Norðursýsluumboði. Fram kemur að jörðin er sögð 20 hundruð og að hún hefur
kjarrskóg til eigin nota. Einnig er greint frá töluverðum skriðuföllum og landbroti á
úthaga. 113
Um Öxará segir m.a. í jarðamatinu 1849-1850:
Axará 20 hndr. að dýrleika; .... Eingið mest á þurru; sum erviðt og í fjall að
sækja en hitt nærtækt ... landrými nokkurt, gott til þrifa sæmilegt til málnytu.
... 114

Í umsókn Sigurðar Guðnasonar óðalsbónda, frá 22. nóvember 1860 óskar hann
eftir því að makaskipti fari fram á Öxará og jörðum hans Neðribæ, Parti og Hálsi.
Ástæðan fyrir bón sinni segir hann vera eftirfarandi:
Konungsjörðin Axará liggur í nágrenni við eignarjörð mína Ljósavatn, svo
lönd beggja jarðanna liggja saman; þar að auki á Ljósavatnskirkja ítök í
109
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Axarár landi, sem stöðugt hafa verið notuð af hálfu kirkjunnar; en með
misjöfnum hagnaði. Einnig hefur Jón biskup Arason gefið Ljósavatnskirkju
mikið land og engjastykki undan Axará, sem að undanförnu hefur að vísu
verið brúkað af ábúanda Axarár, en skilríki finnast þó eigi fyrir, að gengið
hafi aptur undan kirkjunni að lögum. Það er því hvorttveggja, að mjer þykir
mikils umvert, að afstýrt verði ágreiningi þeim, sem rýsa kann út af notkun
ítaka þessara, enda liggur það í augum uppi, að notkunin verður miklu
hagfeldari og arðsamari þegar sami er eigandi kirkjunnar og beggja jarðanna,
eins og það er líka yfirhöfuð æskilegt að geta dregið fasteignir sínar saman í
eina samfelda heild. 115

Sigurður bendir á að þessi skipti séu konungi ekki óhagkvæm þar sem
Neðribær sé ¼ Flateyjar en ¾ eyjarinnar séu konungs- og klaustureign. Sömuleiðis sé
Partur hluti úr konungsjörðinni Halldórsstöðum og eigi óskipt land móts við hana.
Amtmaður falaðist eftir umsögn Jakobs Péturssonar, umboðsmanns
Norðursýslujarða, en hún er dagsett 20. desember 1860. Þar segir hann um fullyrðingu
Sigurðar varðandi gjöf Jóns biskups undan Öxará handa Ljósavatnskirkju, að hann
efist ekki um að umrætt landsvæði tilheyri Öxará. Ástæðan sé sú að ekki sé hægt að
sýna fram á að það hafi nokkurn tíma verið nýtt sem kirkjueign auk þess sem gjöfin
hafi verið dæmt ógild með Oddeyrardómi (1551). Sú röksemd komi því ekki til greina
í málinu. Jakob mælti engu að síður með makaskiptunum og var aðalástæðan
mikilvægi þess að Flatey kæmist öll í eigu konungs.
Umboðsmaður skrifaði amtmanni aftur 19. janúar 1861 og greindi honum frá
því að úthagi Öxarár væri skóglaus en með góða bithaga og væri allvíðáttumikill.
Hann dró í efa réttindi Ljósavatnskirkju í Öxarárlandi nema í Öxarárey. Amtmaður
skrifaði dómsmálaráðuneytinu 28. janúar 1861 vegna umsóknar Sigurðar um
makaskiptin. Í bréfi sínu segir hann að það sé álit allra að Öxará sé fallegasta og besta
jörð ríkisins í Þingeyjarsýslu þrátt fyrir getuleysi núverandi ábúanda við að halda
jörðinni í góðri rækt. Hvað ítakið varðar vitnar hann til svars Jakobs umboðsmanns og
segir:
... at Eieren af Ljosavatns Kirke kan benytte en Axará tilhörende Deel som
Overdrev for Lam og golde Faar, hvilket imidlertid, efter Omstændighederne,
ikke skjönnes at kunne skade sidstnævnte Gaard synderligt, ligesom jeg,
ifölge de af Godsforvalteren i hans Erklæring af 20de December f.A. anförte
Grunde, ikke kan antage, at man behöver at frygte for en Vindication af det
Stykke Udmark og Eng, som den rundhaandede Biskop J Arason skal have
skjænket til Ljosavatns Kirke. 116

Stjórnvöld höfnuðu umsókn Sigurðar um makaskipti en hann sótti um að nýju
21. september 1861 og vildi hafa makaskipti á Öxará og jörðunum Neðribæ og
Granastöðum. Hann segir í bréfi sínu að ástæðan fyrir umsókn sinni sé:
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Að jörð þessi liggur næst eignarjörð minni Ljósavatni og einkum, að kirkjan
þar á ítök í Axarárlandi eptir máldaga kirkjunnar frá 1480, sem eru: 1/3
Axaráreyjar, og land allt fyrir ofan fjallsbrún að ánni, Axará, - og þessvegna
½ Axarárdal -, sem eigendur Ljósavatns hafa til þessa notað óátalið sem sína
eign, en með misjöfnum hagsmunum, af því ítök þessi liggja miklu
hagkvæmar við til notkunar landsetanum á Axará. 117

Sigurður bendir jafnframt á að gjafabréf Jóns Arasonar frá 1545, er hann sat á
biskupsstóli í fullri hollustu við konung og gaf sína vafalausa eign, geti tæpast hafa
verið dæmd ógild með Oddeyrardómi því að konungur hafi aðeins ógilt gjörðir
biskups eftir að hann féll í ónáð. Hann getur þess einnig að hætt sé við að þessi ítök
valdi misklíð og e.t.v. málssóknum og að eign Ljósavatns hljóti að verða arðlítil,
jafnvel hvað snertir vafalaus ítök, nema réttinum sé með harðneskju framfylgt móti
landsetanum á Öxará.
Sigurður sneri sér því næst til Jakobs Péturssonar umboðsmanns og bað hann
um álit sitt á bænarskrá hans til konungs.
Í umsögn Jakobs Péturssonar, umboðsmanns Norðursýslujarða, um Öxará og
Granastaði, 24. september 1861, segir hann um Öxará:
Sú umsókta jörð Axará hefur verið álitin um lángvarandi tið vel sætileg jörð
og útsjónar fögur; hún á mikið og þrifagott land. ... Eingið fremur viðlent, en
viðast graslitið og erfitt aðsoknar allt það sem til fjalls nær, en útbeit er þar í
betra lagi fyrir sauðfé, en mjög lítil fyrir hesta. ...
Hvað áhrærir þau ítök í Axarár landi, sem sækjandi telur að Ljósavatns kirkja
eigi þar, og hann hefur sýnt mer skrifað í skjölum þeirrar kirkju géta mer ekki
sýnst að verði til greina tekin við þessi jarðaskipti, þvi það verður ekki
sannað, að þau hafi verið notuð í lángvarandi tið frá Ljósavatni, sem þó er
nærfellt hálft Axarár land, og allt eingi hennar, og hlýtur slík gjöf Jóns
biskups Arasonar, að hafa gjörst ónýt með einhverju móti. 118

Amtmaður skrifaði dómsmálaráðuneytinu á ný 7. október 1861 og mælti með
því að makaskiptin færu fram.
Dómsmálaráðherra skrifaði amtmanni í Norður- og Austuramti 27. mars 1862
og greindi frá heimild konungs til makaskipta á Öxará og jörðunum Granastöðum og
Neðribæ í Flatey. Dómsmálaráðuneytið tilkynnti endurskoðunarskrifstofu
stjórnarinnar að makaskiptin hefðu farið fram 26. ágúst 1863. 119
Landið norðan Öxarár var selt með Ljósavatni 30. júní 1884. 120 Það var síðan
selt Öxarárbónda, 11, 18 hndr. að nýju mati, samkvæmt kaupsamningi 20. febrúar
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1899, en afsal virðist gefið 6. apríl 1901.121 Mörkum hins selda lands er lýst þannig í
kaupsamningi:
Liggur þessi landshluti þannig fyrir: að norðan ræður forn merkjagarðr austan
frá Öxarárkvísl upp móinn og hjá syðri Hraungarðsenda; þá ræður sami garðr
upp fjallshlíðina til Ljósavatnsár í fjalli uppi; að austan ræðr Öxarárkvísl, en
að öðru leyti takmarkast land þetta af ánni Öxará frá upptökum hennar að
Öxarárkvísl. Að vestan ráða [ráða virðist hafa verið tvítekið, en reynt að má
hið síðara út] fjallsgrjótin ofan við allt haglendi.

Landamerkjabréf fyrir Öxará var útbúið þann 13. júní 1890. Því var þinglýst
degi síðar:
Að sunnan ræður merkjum milli Öxarár og Hvarfs, bein stefna úr
blágrýtisvörðu, sem er austast á Öxarárey, vestur yfir eyuna og kvíslina að
Kárasteini, svo ræður gamall garður upp á há brún, og síðan sama stefna
vestur yfir grjótin og að Öxaránni. Þaðan skilur Öxarain lönd Öxarár og
Ljósavatns alla leið að kvíslinni, og síðan ræður kvíslin að svonefndum
Grjótgarði og hann að Skjálfandafljóti, merkjum suður að fyrst nefndum
takmörkum. 122

Kristján Jónsson, eigandi Öxarár, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Jóni Ingjaldssyni eiganda Hvarfs og Birni Jóhannessyni [svo] eiganda
Ljósavatns.
Nýtt landamerkjabréf fyrir Öxará var útbúið 18. maí 1901. Því var þinglýst 20.
maí sama ár:
Að sunnan ræður merkjum millum Öxarár og Hvarfs varða sú er stendur
austur [leiðrétt, úr austan] við Skjálfandafljót á svokölluðum „Bótarbörðum“
og þaðan bein stefna vestur [vestur leiðrétt, ofan línu með öðru bleki, úr
austur] að „Kárasteini“ og þaðan ræður bein stefna upp fjallið og vestur í
Öxará. Þaðan ræður Öxará merkjum suður Öxarárdal alla leið suður í
„Dalamót“ og þaðan beina stefnu vestur á hágrjót, svo norður grjótin að
upptökum Ljósavatnsár. Að norðan ræður forn merkigarður austan frá kvísl
upp móinn og hjá syðri Hraungarðsenda, þá ræður sami garður upp
fjallshlíðina til Ljósavatnsár í fjalli uppi, þaðan ræður áin merkjum til
áðurgreindra upptaka. Að austan … 123

Ingjaldur Jónsson, eigandi Öxarár, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Jóni Ingjaldssyni eiganda Hvarfs og Eyjardalsár og Birni Jóhannssyni
eiganda Ljósavatns. (Jón handsalaði nafn sitt).
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerkjabréf Öxarár hafi verið
þinglesin 1890 og 1901. Eftirfarandi upplýsingar um Öxará eru einnig fengnar úr
matinu:
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Engjar fremur snögglendar, að mestu sléttar, sumpart véltækar, ... nærtækar.
Búfjárhagar: Land víðáttumikið, kjarngott, skjólasamt og beitland hið besta
fyrir sauðfé. Gripahagar snöggir. Dalur liggur til fjalls með allmiklu landi. ...
Fjárgeymsla erfið sökum víðáttu landsins. ... Jörðin hefir nægilegt
upprekstrarland fyrir sig heima. ... Ágangur nokkur af afréttarfé. 124

Land Öxarár er sagt um 4 km breitt frá norðri til suðurs frá Skjálfandafljóti og
upp á fjallsbrún, Öxarárdalur allur vestan ár suður á bak við ystu bæi í Bárðardal og
langt suðvestur á grjótin austan Fnjóskadals. Fjallshlíðin öll gróin. 125
5.9

Eyjardalsá

Eyjardalsá er nefnd sem mörk landnáma Gnúpa-Bárðar og Þorfinns mána.126 Þar mun
átt við ána en ekki jörðina.
Máldagar Auðunar rauða biskups eru frá 1318. Þar kemur fram að
Eyjardalsárkirkja eigi 30 hundruð í heimalandi. 127 Þetta er ítrekað í máldögum Péturs
Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394. 128
Eyjardalsá, 40 hundruð, var meðal jarða sem Jón Arason fékk Hólakirkju 1.
september 1552. 129
Hólastólsjörðin Eyjardalsá var gerð að prestssetri með konungsboði 21. mars
1575 en ekkert prestssetur hafði verið í sókninni fram að því. 130
Tveir vitnisburðir, upphaflega skrifaðir á kálfskinn með hangandi innsiglum,
hafa verið færðir inn í kirkjustól Eyjadalsár. Sá fyrri var gefinn á Lundarbrekku 2.
mars 1631 af Þorkatli Eiríkssyni. Hann sagðist hafa verið vinnumaður á Öxará hjá
Jóni Sigurðssyni sálugum sem þar bjó í langan tíma og hann vissi:
... þad aldrej vid bera i þann tíma allann, ad nokkur ágreiníngur edur átala
heýrdist á millum Öxarár og Eyardalsár manna, um land og beit í millum
greindra jarda Öxarár og Eyardalsár, [millum-Eyardalsár, orðaröð leiðrétt
með tölustöfum ofan línu] og jafnlega hafdi Eyardalsár prestur beit fyrir
peníng sinn, átölulaust, án als hagbeitar tolls, ad mínu viti í landinu þar á
milli, sér deilis útundir Káragard, sem þar stendur nær midleidis. 131

Þorkell fullyrti jafnframt að eyjan í fljótinu, sem fyrir því landi liggi, hafi verið
undir sífelldri beit átölulaust af skepnum frá Eyjardalsá bæði sumar og vetur þegar
Eyjardalsárprestur vildi. Ennfremur minntist hann þess að Jón Sigurðsson hefði sagt
að beitina í eynni ætti Eyjardalsá með réttu.
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Í seinni vitnisburðinum, sem einnig er frá 1631, segist Jón Grímsson vera
fæddur og uppalinn á Lundarbrekku og hafa lengstum ævinnar dvalið í Kinn og
Bárðardal en um 10 ára skeið verið vinnumaður hjá föðurbróður sínum séra Oddi
Jónssyni. Jón kveðst hafa heyrt séra Odd segja að kirkjan á Eyjardalsá ætti land út í
Kárastein. Ennfremur hefur hann eftir honum eftirfarandi orð:
Heÿrda ég sjéra Odd svofeldum ordum mæla: ad hann vildi gjarna gott eiga
vid alla menn, og heldst vid sitt ÿfirvald; og heldur sagdist hann vilja landid
kaupa sökum fridar og samþikkis, en halda því med kappi og ofbeldi, því
hann sagdi lidi á sína daga. Eÿna, sem liggur í fljótinu, fyrir Eyardalsár landi
eignadi sjéra Oddur Eyardalsá, því hann setti þángad sína penínga, og bad
þrásamlega Jón heitinn Sigurdsson, sem bjó á Öxará, ad taka ej færleika uppi
þá Eÿ, því þeir væru sínir óvinir, og sækti sig þrásamlega heim. 132

Þorlákur Skúlason mætti á Eyjardalsá 19. september 1647 ásamt prófasti og
fjórum prestum úr sýslunni til þess að jafna ágreining séra Tómasar Ólafssonar á Hálsi
og séra Bjarna Magnússonar á Eyjardalsá. Deilan snerist um landamerki Eyjardalsár
og Hálskirkjujarðarinnar Sandhauga. Eyjardalsárprestur hélt landamerki kirkju sinnar
til þess takmarks og landamerkja:
... sem kallast Helmingzhofdi, fyrer jnnan huort takmark a Eÿardalzärlandz
sydu, liggur gierde nockurt, er kallast Geitagerde, enn Hnÿukakot ädur, ad
vitnizburder hallda. 133

Þessu var séra Tómas á Hálsi ekki sammála og hélt því fram að Sandhaugar
ættu:
... nordur i þann gard, sem liggur fyrer nordann ädursagt gierde, og nemur
vppi vallargardinn, liggiandi þadann nockud vpp i hlydina, og beiger so sudur
effter hlydinne fyrer ofann ... 134

Hann taldi að Sandhaugum tilheyrði allt land sunnan við fyrrnefndan garð.
Biskup, prófastur og prestarnir riðu á þrætulandið og báðu deiluaðila að leggja
fram skjöl kirkna sinna. Hálsprestur gat engum skjölum framvísað en gat þess að faðir
sinn sálugi, séra Ólafur Tómasson, hefði lögfest Sandhaugaland í oftnefndan garð sem
hann taldi grannasætti. Eyjardalsárprestur framvísaði fjölda innsiglaðra vitnisburða,
suma úr hans tíð en aðra úr tíð forvera hans, séra Odds sáluga Jónssonar, og var einn
þeirra skráður í biblíu Eyjardalsárkirkju. Allir vottuðu þeir að Eyjardalsá ætti land í
Helmingshöfða og vísuðu til þriggja lýrittarsteina sem sjá mátti og áreiðarmennirnir
töldu vera þá sem vitnisburðirnir nefndu. Þeir settu því ágreininginn niður með því að
úrskurða að svo lengi sem engin önnur skjöl eða skilríki kæmu fram þá skyldi
Eyjardalsárkirkja halda öllu landi átölulaust frá Eyjardalsá og til Helmingshöfða.

132

Skjal nr. 2 (45).
Skjal nr. 2(171).
134
Skjal nr. 2(171).
133

516

517
517
Séra Jón Austmann vottar 4. febrúar 1856 að vitnisburðirnir séu rétt skrifaðir
eftir frumritunum.
Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkiann ad Eyardalz aa, a nu allt hejmaland þui kong majestat hefur nu
giefid Bæinn til Beneficium Undann domkyrkjunnj a Hoolum ... 135

Fram kemur í vísitasíu Eyjardalsárkirkju frá árinu 1686 að kirkjan eigi engar
jarðir og engar hjáleigur byggðar í heimalandi.136
Samkvæmt vísitasíum Eyjardalsárkirkju frá árunum 1694, 1702 og 1722 á
kirkjan allt heimaland. 137 Í vísitasíu kirkjunnar frá 1828 kemur hins vegar fram að hún
eigi 30 hundruð í heimalandi. 138
Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 er fjallað um
Eyjardalsá. Þar stendur:
Prestagardurenn hefur litla Heibiörg utann gardz land Koste fýrer fenad j
Medallagi, einkumm a Sumrumm, ... 139

Eyjardalsá var vísiteruð af prófasti 1735. Þá kom fram:
Kyrkiann ad Beneficio Eyadalsá.
I°.
Heidurlegur Beneficiatus þessa presta kalls Sra Olavur Thorlaksson, er af
profastenum effterspurdur hvor skiöl kyrkiunnar hann hafe ad frammvýsa
effter hvorium hann sig rietta kunne j þessarj Sinne visitatione? lýka hvort
hann hafe nochurn uttechta Reikning eda stadarens uppskrifft Sem giorst hafe
þegar hann þetta Beneficum medtók, ef skje kýnne ad stadarens uttecht nú j
stad, kynne ad afgiörast, þar sem hann værj af Háifervalldenu til annars
brauds Collationeradur? Þar til Svarar presturenn ad echie hafe hann máldaga
nochurn, edur kyrkiustól, enn frammvýsar uppa landamerkie tiedrar Eyadalsár
vitn<e>sburd á pergament A<n>driesar Grýmssonar og Jons Jonssonar med
tveimur hángandi Innsiglum, annad og so Þorkiels Eýrikssonar og Jons
Einarssona<r> á pergament med tveimur hangande Innsiglum, þridia
Andriesar Grýmssonar, Jons Jonssonar og Jóns Grýmssonar eirnenn a
pergament med þremur hángandi Innsiglum, fiorda Þorkiels Eýrykssonar med
brotnu Innsigle, Fimta Halldors Helgasonar, og Jons Nikulassonar med
tveimur hangande Innsiglum, enn eingann Reikning edur Memorial seigiest
hann hafa uppa Stadarens asigkomulag, þegar hann hafe hann medtekied, enn
kvedst sier hvad sem hann til mune trúverduglega vilia underrietta. 140
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Í úttekt sem gerð var á Eyjardalsá 9. júní 1748 var m.a. vikið að
landamerkjabréfum líkt og sést af eftirfarandi texta:
Framar adspir Prófasturinn, hvert eingenn bref, skiöl eda Docuent ligge hier
vid Kyrkiuna, forordningar, Circulairbref eda nockud slíkt, hveriu Sr. Jón
ölldungis neitar, ad sinn formadur hafe þad her epter láted eda Sier framm
výsad, utann alleinasta 5 Kalfskinsbref med innsiglum (eitt þeirra án Jnnsigla)
er þad fyrsta daterad 1630 Sub. N° 1. annad 1631. N. 2 þridia 1633. N. 3.
fiórda 1639. N. 4. fimta 1643. N. 5. öllu þau eru Vitnisburder um Eýadalsár
landamerke. 141

Úttekt Eyjardalsár árið 1752 nefnir sömu skjöl og úttektin 1748. 142
Prófastsvísitasía á Eyjardalsá sem fram fór þann 11. febrúar 1758 segir fimm
vitnisburði á kálfskinni um eigu staðarins vera til. 143
Í úttekt á Eyjardalsá 1848 er vitnisburðanna um eigu staðarins ekki getið. 144
Björn Scheving, prestur til Eyjardalsár- og Lundabrekkukirkna, lögfesti fyrir
manntalsþingi á Ljósavatni 2. maí 1753 Eyjardalsá til eftirfarandi takmarka:
1° Ad Sunnann verdu, Lögfeste Eg allt Eyadalsär –land, Sudur i
HelmÿngsHöfda, Hvered liggur millum Hniukakots (Geitagerdis Nu kallad) i
Eyadalsärlande, og Hals Kyrkiu Jardarennar SandHauga, Hvor
Helmyngshöfde adskilur Ejadals är og Sanhauga Lönd; Þadann ur Helmÿngs
Höfda midium, og Austur i Skialfanda fliot, og afftur ur Helmyngs Höfda ad
ofann, Vestur a fiall upp.
Eirnen Lögfeste Eg allann Eÿadal beggia meigenn i fremstu Botna motz vid
Annara Jarda Lönd.
2° Lögfeste Eg Eÿadalsär Land ad Nordann verdu, allt i Karastein og
Karagard, Hvar ad Er Landamerke Millum Ejadalsär og Öxaraar; Logfeste Eg
Ur þessum merkium, ofann i Kvjsl og Vestur ä Fiall upp. 3° Þa Miklu Eyu
Sem Liggur fyrer Eyadalsär og Öxaraar Lande, Lögfeste Eg Effter Hafande
Skiölumm og Documentum, ad ollu þvi leite Sem Eÿadalsar Kyrkiu tilheirt
hefur ad fornu, Undannteknum þeim litla Qvot Sem Liosavatns Kirkiu
tilheirer Utann af henne ... 145

Í kjölfarið fylgir hefðbundið orðalag lögfestna um bann gegn notkun
ofangreinds lands og um gildistíma. Einnig er þess óskað að Jón Benediktsson
sýslumaður lesi lögfestuna en ekki er að finna áritun um að það hafi verið gert. Hins
vegar var lögfestan lesin á manntalsþingi á Ljósavatni 5. júní 1754 án mótmæla.
Á bakhlið lögfestu séra Björns er að finna aðra lögfestu fyrir Eyjardalsá sem
séra Stefán Þórarinsson hefur útbúið. Ártal hennar er ógreinilegt en virðist vera 1817
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en séra Stefán var prestur þar á árunum 1810-1831. Samkvæmt lögfestunni voru
takmörk Eyjardalsár svohljóðandi:
Ur Helfmings Hofda ad sunnannverdu til Fliots, beina Stefnu Lynu i Austur,
enn vestur beinleidis til fialls yfer um þverann Eyadal, upp til vestara Fialls,
þangad sem allra fyrst byr<i>ast halle til Austurs – Enn ad nordannverdu
rædur landamerkium Káragardur austur til Fliots qvislar, og vestur beint upp
Fialls hlydina, - sydann krokalaust yfer um þverann Axarardal, upp til vesturs
hærst á Fiall, Þángað sem vatn vill allrafyrst til Austurs falla - . Sömuleides
logfeste eg umflotid Eyland i Fliote, svo langt utepter, sem fyrrgreind
Káragards merk<e> nær til á meginnlande ... 146

Í kjölfarið fylgir hefðbundið orðalag lögfestna um bann gegn notkun
ofannefnds lands og getið að hún skuli standa í 12 mánuði. Fram kemur að lögfestan
skuli lesin á manntalsþingi á Ljósavatni en engin áritun segir til um að það hafi verið
gert en lögfestan er skrifuð mjög smátt og ógreinilega og hvorki undirrituð né árituð.
Á manntalsþingi á Ljósavatni 10. maí 1815 var lesin upp lögfesta fyrir
Eyjardalsá en inntak hennar kemur ekki fram. 147
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasatekju litla á
Eyjardalsá, engjar á dreif um allt fjallið, með smáblettum hingað og þangað, mjög
slitrótt og illt að vinna, úthagarnir góðir og miklir. 148
Prestsetrið Eyjardalsá er sagt 12 hundruð í jarðamatinu 1804. Jörðin á
kjarrskóg sem hún notar sjálf en hann er einnig lánaður öðrum fyrir 2 ríkisdali árlega.
Einnig kemur fram í matinu að árframburður og skriðuföll ógni túni. 149
Um Eyjardalsá segir í sóknalýsingu árið 1840:
Landfínt er til fjallsins og dalsins en útigangur heldur sjaldgæfur. ... Ekki
liggja jarðir þessar [þ.e. Hvarf, Eyjardalsá og Hlíðarendi] undir eiginlegum
áföllum, nema hvað fjallið fyrir ofan Eyjardalsá út og suður grefst árlega meir
og meir sundur af vatnaögum, svo um það eru hvervetna grófir og hættur
miklar. 150

Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Eyjardalsá. Þar kemur m.a. fram:
Eyadalsá beneficium 12 hndr. að dýrleika; ... úteingi reitíngssamt, og í fjall að
sækja; en nokkuð víðslægt, ... landrými allgott og sæmileg málnyta; ... skógur
er gjör eyddur og sauðabeit sömuleiðis ... 151

Fjöldi bænda í Lundarbrekkusókn skrifaði stiftsyfirvöldum 22. apríl 1856 um
fyrirhuguð makaskipti á Eyjardalsá og Halldórsstöðum. Þeir greindu frá því að prestar
146
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stæðu stutt við vegna örðugleika í embættisstörfum og ásigkomulags prestakallsins og
hafi viljað komast þaðan og fara annað hvort að Lundarbrekku eða Halldórsstöðum.
En nefnd sú, sem biskup skipaði 7. desember 1853 til þess að fara yfir málið, hafi
einmitt mælt með því. Halldórsstaðir séu enda í miðju prestakallinu. Bændur
Lundarbrekkusóknar sögðust hafa farið þess á leit við eigendur og ábúendur
Halldórsstaða að hafa makaskipti á Eyjardalsá og hafði þeir loks gengið að því. Þeir
biðja því stiftsyfirvöld að sjá til þess að makaskiptin gangi eftir. Bændurnir báðu séra
Jón Austmann á Eyjardalsá og séra Halldór Björnsson, prófast og fyrrum prest á
Eyjardalsá, um álit þeirra á framkvæmdinni. Í svari séra Jóns kemur fram ef af þessu
yrði myndi Eyjardalsá missa landskuld af hjáleigunum Hlíðarenda og Hvarfi. Á móti
kæmi hins vegar að hjáleigurnar væru byggðar heimajörðinni til óhagnaðar enda
sviptu þær hana því nær allri vetrarbeit og landrými á báðar hliðar. Hann mælti því
með makaskiptunum. Í svari Halldórs prófasts, frá 6. júní 1856, tekur hann undir það
sem fram kom í svari séra Jóns. Hann mælir sömuleiðis með makaskiptunum og segir
að betra sé fyrir prestinn að búa á Halldórsstöðum og að auki sé það gæða bújörð sem
sé hæg til afnota og eigi talsverðan skóg.
Svo virðist sem að Friðfinnur Illugason á Litluvöllum hafi mótmælt
fyrirhugðum makaskiptum því að aðal brauðamatsnefnd skrifaði séra Jóni Austmann
2. ágúst 1856. Nefndin óskaði eftir áliti hans á því að hve miklu leyti aðfinnslur
Friðfinns væru á rökum reistar og hvort einhverjir sóknarmenn hafi ekki óskað eftir
umræddum makaskiptum eða flutningi kirkjunnar. Í bréfi séra Jóns, dagsettu 30. ágúst
1856, kemur m.a. eftirfarandi fram:
En fremur hefir Fridfinnur bóndi nokkud til síns máls ad 4-7 hestar séu hafdir
á Haldórsstödum en 12-14 á Eyardalsártorfunni. – En í þessum samanburdi
hans er þad adgiætandi: ad þad er einmidt sá mikli kostur vid Haldórsstadi í
þessu tilliti, ad jördin, vegna hægdar – hvar alt eingid er á þurrum og
rennsléttum grundum kríngum túnid – útheimtir ekki fleiri hesta og hefir
útigáng handa nokrum þeirra ad vetrarlagi, þar sem sá mikli ókostur hvílir á
Eyardalsá, ad þurfa ad kosta til jafnmörgum hestum ad sumarlagi, hvar allir
adflutningar eru svo erfidir, einkum á heyi, sem alt er til fjalls ad sækja,
lángan veg og brattann, en kaupa sídan hestana nidur inní Eyafÿrdi a vetrum,
alt ad 2 sem presturin hlytur ad hafa á eldi vegna erfidleika sóknarinnar. 152

Að endingu benti séra Jón á að andstöðu Friðfinns við málið mætti rekja til
þess að hann hafi ætlað sér jörðina enda hafi hann boðið 800 ríkisdali fyrir fjögur
hundruð úr Halldórsstöðum.
Ákveðið var með konungsúrskurði 17. apríl 1857 að taka af kirkjuna á
Eyjardalsá og skipta sókninni upp. Jafnframt voru heimiluð makaskipti á Eyjardalsá
auk hjáleigna og Halldórsstöðum sem gerðir voru að prestssetri. 153
152
153
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Skjal rn. 2(169).

520

521
521
Landamerkjabréfi Eyjardalsár frá 2. júní 1886 var þinglýst í júní 1887:
1. Að sunnan liggur Eyardalsárland að Sandhaugnalandi og eru landamerki
þar megin úr tveimur steinum á svonefndum Helmingshöfða, er liggur við
fjallsrætur þvert austur í Skjálfandafljót, en að ofan úr sama höfða á fjall upp
yfir þveran Eyardal til vesturgrjóta, og á þau þar til vötn falla vestur þaðan eru
landamerki að vestan, eftir höfuðátt í norður, norður grjótin, gegnt því, er
Eyardalur og Öxarárdalur mætast og Ljósavatnsland tekur við.
2. Að norðan liggja saman Eyardalsár- og Öxarárland; eru þar landamerki úr
svokölluðum Karasteini, eftir garðbroti, sem liggur ofan í Eyarkvísl, yfir hana
og úr henni hellu syðst á Bótarbörðum, svo þvert austur í Skjálfandafljót, er
ræður landamerkjum að austan Úr nefndum steini liggur einnig garðbrot upp
fjallshlíðina, og ræður það landamerkjum meðan það endist, og þá bein lína
vestur yfir austurgrjót allt til Öxarár, þaðan eftir því sem áin liggur suður á
áðurnefnd dalamót. 154

Jón Ingjaldsson skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: séra
Pétri Jónssyni á Hálsi fyrir hönd kirkjujarðarinnar Sandhauga, Birni Jóhannssyni
eiganda Ljósavatns og Jóni Sigurðssyni umboðsmanni eiganda Öxarár.
Annað landamerkjabréf fyrir Eyjardalsá var útbúið þann 22. maí 1907. Því var
þinglýst næsta dag: 155
Að austan ræður Skjálfandafljót. Að sunnan gegnt Hlíðarenda ráða vörður frá
fljótinu til vesturs í Eyadalsárgilið í fjallinu. Úr því ræður áin merkjum suður
að Sandhaugalandi. Þá ræður bein lína í vestur miðuð við Helmingshöfða
niðri í Bárðardal vestur yfir Eyardal eftir vörðum vestur á há fjallið. Að
vestan ræður há fjallið norður á dalamót þar sem hefst Öxarárdalur, en úr því
ræður Öxará norður að Hvarfslandi, en gegnt því ráða vörður frá
Hvarfseyarkvísl í læk í fjallinu sunnan við Stekkjarbrot og úr honum bein lína
vestur í ána á Öxarárdal. 156

Jón Ingjaldsson, Stefán Jónsson og Guðni Jónsson skrifuðu undir landamerkjabréfið en þeir voru sameigendur Eyjardalsár, Hvarfs og Hlíðarenda.
Í fasteignamatinu 1916-1918 kemur fram að landamerkjabréf fyrir Eyjardalsá
hafi verið þinglesið 1907. Eftirfarandi upplýsingar um Eyjardalsá eru einnig fengnar
úr matinu:
Engjarnar ... Sumar nærtækar, en sumar í fjalli og upp á svonefndum
Eyjardal, og þaðan slæmur engjavegur. Heyfengur í meðalári talinn 300
hestar.
Búfjárhagar: Beitilandið mikið, en liggur meira af því nokkuð fjarri. Dalur,
sem gengur vestur í fjallið. Sumarbeit góð en skjól lítil og snjóþyngsli
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töluverð. Fjárgeymsla erfið og fénaðarhættur nokkrar. ... Jörðin hefir
upprekstur á Eyjardal, en notar þó stundum rétt sinn til upprekstrar á afrétt
sveitarinnar. 157

Jón Sigurðsson í Yztafelli sagði land Eyjardalsár mjög vítt, allur Eyjardalur að
vestan, allt að 10 km til suðurs.158
5.10 Sandhaugar
Máldagar Auðunar rauða Þorbergssonar biskups eru frá 1318. Þar kemur fram að
Hálsstaður eigi:
sandhauga land er ysleyfur prestur gaf. 159

Í máldögum Péturs Nikulássonar, en rekja má sögu þeirra til 1394 160 og Ólafs
Rögnvaldssonar, sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu áratugum (14611510), 161 kemur fram að Hálskirkja eigi Sandhauga. Einnig er minnst á þetta í
máldaga Hálskirkju staðfestum af Ólafi Hjaltasyni biskupi 21. september 1565. 162
Varðveitt er vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar, Jóns Gottskálkssonar
og Ólafs Tómassonar sem gert var á Hólum í Hjaltadal 25. júlí 1506. Þar segjast þessir
prestar hafa séð máldaga Hálskirkju í Fnjóskadal frá árinu 1312 sem þeir skrifuðu
orðrétt upp. Máldagi þessi er að mestu samhljóða máldaga Auðunar rauða frá 1318. Í
máldaganum er þess getið að Sandhaugar tilheyri Hálskirkju. Vitnisburðurinn er þó að
öllum líkindum falsbréf því að engir prestar með þessum nöfnum eru þekktir frá
þessum tíma. Hann var þó lesinn á héraðsþingi á Hálsi 3. maí 1740 og á manntalsþingi
á sama stað 24. maí 1743. 163 Af lögfestu séra Jóns Þorgrímssonar fyrir Hálsstað frá 7.
apríl 1744 má sjá að fyrrnefnt falsbréf hefur verið lagt fram í máli sem dæmt var 4.
maí 1740 því að þar hafa viðaukar falsbréfsins skilað sér inn í lögfestuna í krafti
fyrrnefnds dóms. 164
Í máldaga Hálskirkju, sem virðist vera frá árinu 1523, er Sandhauga að finna
meðal jarða kirkjunnar. 165
Sandhaugar eru taldir meðal jarða Hálskirkju í gömlum máldaga sem séra
Guðmundur Skíðason á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október 1581 hafa séð á
Hólum í Hjaltadal. Sá vitnisburður hefur varðveist í afskrift séra Gamalíels Ólafssonar
á Þóroddsstað og tveggja annarra manna sem gerð var á Hóli í Kinn 12. júní 1608. 166
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Skjal nr. 2 (41).
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Skjal nr. 2 (47).
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Skjal nr. 2 (48) a-b.
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Minnst er á að Hálskirkja eigi Sandhauga í umfjöllun um Háls í Fnjóskadal í
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616. 167
Í vísitasíum Hálskirkju sem skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks Skúlasonar,
Gísla Þorlákssonar og Einars Þorsteinssonar er þess einnig getið að kirkjan eigi
Sandhauga. 168
Landamerkjaágreiningur milli Sandhauga og Eyjardalsár var settur niður 19.
september 1647. Nánar er fjallað um málið í kafla 5.9 um Eyjardalsá. 169
Sandhaugar eru meðal kirkjujarða í lögfestu séra Þorgríms Jónssonar fyrir
Hálsstað frá 21. maí 1726 en engin takmörk koma þar fram. Lögfestan var lesin á
þingi að Hálsi samdægurs. 170
Á manntalsþingi 10. júní 1735 las séra Þorgrímur Jónsson lögfestu fyrir
heimalandi Hálskirkju og nokkrum jörðum þ. á m. Sandhaugum. Hann virðist hafa
lesið sömu lögfestu á manntalsþingi á Hálsi 7. júní 1736 en í hvorugt skiptið er
inntaks getið. 171
Í lögfestu séra Björns Scheving frá 2. maí 1753 fyrir Eyjardalsá er komið inn á
mörkin milli lands kirkjunnar og Sandhauga með eftirfarandi orðum:
Ad Sunnann verdu, Lögfeste Eg allt Eyadalsär –land, Sudur i
HelmÿngsHöfda, Hvered liggur millum Hniukakots (Geitagerdis Nu kallad) i
Eyadalsärlande, og Hals Kyrkiu Jardarennar SandHauga, Hvor
Helmyngshöfde adskilur Ejadals är og Sandhauga Lönd ... 172

Að öðru leyti vísast til umræddrar lögfestu í kafla 5.9 um Eyjadalsá.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasatekju varla teljandi á
Sandhaugum og engjar engar, nema það sem næðist í úthögum hingað og þangað.
Úthagar væru víðlendir og búgóðir. 173
Sandhaugar tilheyra Hálskirkju samkvæmt jarðamatinu 1804 og er jörðin sögð
5 hundruð. Í matinu kemur einnig fram að hún hafi kjarrskóg til eigin nota. 174
Fram kemur í jarðamati 1849-1850 að Sandhaugar séu metnir á 12 hundruð:
Sandhaugar. 12 hndr. .... landkostir góðir til málnytu og þrifa og beitar, ...
annars er landið hjerumbil nóg fyrir allar skjepnur. ... 175

Jarðamatið greinir einnig frá landamerkjaþrætu:
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Skjal nr. 2 (212) a-b.
Skjöl nr. 2 (65) a-b, nr. 2 (68) a-b og nr. 2 (76) a-b).
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Skjal nr. 2(171).
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Skjal nr. 2 (51) a-b. Það sama á við síðari lögfestur séra Þorgríms frá 7. apríl 1744, 18. maí 1745, 7.
júní 1770, 3. júní 1779 og 4. október 1782 sem flestar hafa verið lesnar upp oftar en einu sinni, sbr.
skjal nr. 2 (52) a-b – skjal nr. 2 (56) og lögfestu séra Sigurðar Árnasonar frá 1. júní 1830, sbr. skjal nr.
2 (57).
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Sbr. skjal nr. 2, (A.6.3).
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Skjal nr. 2 (44) a-b. Sjá einnig skjal nr. 2 (45).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 138.
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Skjal nr. 2 (36) a-b.
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Skjal nr. 2 (38) a-b.
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Þrætulandið milli Stóruvalla og Sandhaugna er alt beitlendi og
skóglendisleifar og liggur bæði til fjalls og á sokallaðri Vallnaey; nú um tíma
eptir samníngi brúkað frá báðum jörðunum.

Á manntalsþingi á Ljósavatni 16. maí 1828 voru lesnar upp lögfestur
Sandhauga og Stóruvalla. Inntaks þeirra er ekki getið en fram kemur að þær hafi verið
ósamkvæmar hvor annarri. 176 Lögfesta fyrir Háls í Fnjóskadal, með tilheyrandi
kirkjujörð Sandhaugum, var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 2. júní 1830.
Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 177
Þorsteinn Pálsson, aðstoðarprestur séra Sigurðar Árnasonar á Hálsi, lögfesti og
friðlýsti kirkjujörðina Sandhauga á manntalsþingi á Ljósavatni 22. maí 1839.
Ingjaldur Jónsson á Mýri mótmælti lögfestunni að því leyti að þar væri lögfestur
skógarpartur sunnanvert við Sandhaugaland sem hann taldi tilheyra Stóruvöllum.
Þetta gerði hann fyrir hönd síðasta ábúanda og umráðamanns Stóruvalla sem var
erlendis og krafðist þess að málið biði heimkomu hans. 178
Landamerkjabréf fyrir Sandhauga var útbúið 2. júní 1890. Því var þinglýst 27.
maí 1891:
Að sunnan eru landamerkin: bein lína frá svonefndum Yztaklett við Fljótskvíslina og austur yfir Vallnaey, en til vesturs lína frá Yztakletti vestur yfir
fjallið í Biskupsvörðu, þaðan í sömu stefnu vestur yfir Eyadal og á hágrjótin.
Að vestan: Hágrjótin á fjallinu norður til Eyadalsárland<s>. Að norðan: Bein
lína úr hágrjótunum á fjallinu, yfir þveran Eyadal, þaðan austur yfir fjallið í
Helmingshöfða beint í Sk<j>álfandafljót. Að austan: Skjálf[a]ndafljót. 179

Pétur Jónsson, prestur á Hálsi, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Jóni Ingjaldssyni eiganda Eyjardalsár fyrir Hlíðarenda og Karli
Friðrikssyni og Páli H. Jónssyni en þeir samþykktu fyrir Stóruvelli.
Bent skal á að Hálsprestur skrifaði undir landamerkjabréf Sörlastaða árið 1884
vegna Sandhauga. Sjá Sörlastaði.
Virðing vegna fyrirhugaðrar sölu kirkjujarðarinnar Sandhauga fór fram 31.
október 1909. Þar er þess getið að bærinn standi fulla 200 faðma frá Skjálfandafljóti
upp við fjallshlíðina. Ennfremur segir:
Engjar jarðarinnar voru mjög litlar fram að síðustu 8-10 árum og lágu meiri
hluti þeirra austan í fjallsbrúninni út og suður þar sem fjallið er hæðst og
brattast. Þar eð þetta engi var alllangt frá bænum, þá var það afar ervitt til
notgunar. Ennfremur voru þá smá engja blettir suður frá bænum neðan við
fjallið. Samkvæmt skýrslu sem til er frá þeim tíma (20 ár), [(20ár), ofan línu]
þá gáfu eng<j>arnar af sjer rúma 100 hesta af heyi. En nú á hinum 8-10
síðastl. árum, þá hefur engið neðan við fjallið, verið aukið og bætt, mest með
176

Sbr. skjal nr. 2, (A.6.25).
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því að slá út í víðir og móa og áveitu úr smálækjum úr hlíðinni, svo nú fæst
hjerumbil eins mikið af enginu neðan við fjallið eins og áður fjekkst af öllu
engjinu, enda þykir svo dýrt að afla heyja [strikað yfir, að] upp í
fjallsbrúninni, að naumast þykir borga sig. Engið er allt fremur graslítið en
heyið kjarngott.
Landrými jarðarinnar er mikið að víðáttu og gott til beitar sumar og vetur,
mest fjalllendi og víðáttu miklir viðar og ling móar. Í fjallshlíðinni hjer og
hvar, er talsvert skógarkjarr sem er fremur að aukast. Fjallið er heldur snjó
þungt á vetrum, en móarnir snjóljettari og góðir til vetrarbeitar. 180

Þess er ennfremur getið að jörðin hafi engin sérstök hlunnindi. Stjórnarráðið
seldi Kristínu Sigurðardóttur Sandhauga tveimur árum síðar og er afsalið dagsett 25.
júní 1911. 181
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Sandhauga hafi verið
þinglesin 1891. Eftirfarandi upplýsingar um Sandhauga eru einnig fengnar úr matinu:
Engjarnar … Fjallheyskapur að auki, afar erfiður. Gefur árlega um 30 hesta,
en gæti verið meiri.
Búfjárhagar: Landrými mikið og beitland kjarngott. Skógivaxin fjallshlíð. …
Fjárgeymsla erfið. … Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. …
Ágangur nokkur af afréttarfé. 182

Jón Sigurðsson í Yztafelli segir um Sandhauga:
Þetta er landrúm jörð og sauðland gott, en erfitt var um engjar, smá grasblettir
eltir hátt og lágt um allt fjallið. 183

Hlíðin norðan bæjar var gefin Skógrækt ríkisins árið 1946 til skógræktar. Síðar
keypti Skógræktin hlíðina sunnan bæjar. 184
5.11 Stóruvellir ásamt Hlíðskógum og Lækjarvöllum
Máldagar Auðunar rauða Þorbergssonar biskups eru frá 1318. Þar kemur fram að
tíund liggi til Lundarbrekku af tvennum Völlum. 185
Hólakirkju og biskupi seld fimm hundruð og 20 hundruð í Hóli í Kinn fyrir
hálfa Velli (Stóruvelli) í Bárðardal, 28. mars 1520. 186
Jóni Arasyni biskupi var seldur Prestshvammur, kaupahluti 24 hundruð, fyrir
hálfa Velli (Stóruvelli) og fimm hundruð að auki, 30. apríl 1529. 187
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Hluti úr eyðijörðinni Stóruvöllum var byggður Ólafi Ólafssyni með 8 ríkisdala
styrk úr konungssjóð á manntalsþingi á Ljósavatni 4. maí 1786. 188
Þórður Björnsson sýslumaður var mættur að Stóruvöllum 6. október 1815 til
þess að stjórna virðingu á skemmdum sem jörðin hafði orðið fyrir á undanförnum
árum af völdum skriðufalla og vatnsgrefti. Davíð Indriðason bóndi á Stóruvöllum
hafði óskað eftir virðingunni með því markmiði að lækka jörðina, sem var 36 hundruð
að dýrleika, til tíundargjalds. Hreppstjóri, sóknarprestur og fjárhaldsmaður kirkjunnar,
sem allir áttu hagsmuna að gæta vegna tíundarinnar, voru mættir á staðinn. Í
framburði ábúanda og fleiri kunnugra kom fram að jörðin gæfi af sér í meðalgrasári
þriggja kúa fóður af töðu og u.þ.b. 120 hesta útheys. Jörðin hafi engin sérstök
hlunnindi nema fína landkosti, lítið eitt af fjallagrösum og nokkurt hrístak sem
hjálpast má við til kolagjörðar. Allt slægjuland jarðarinnar er valllendi eða grundir
sem liggja með fram fjallsrótum en ofan úr fjallinu falla skriður og leirrennsli. Síðan
var lýst skemmdum á túni og hættum sem yfir því vofðu. Skoðunarmenn sögðu að
lítið væri hægt að gera til þess að stemma stigu við ástandinu nema kannski að skera
bæjarlæknum nýjan farveg gegnum túnið sem væri lægri og dýpri en núverandi
farvegur. Þeir gátu þess jafnframt að fjallið, sem liggi vestan við land Stóruvalla, væri
svo skemmt orðið af skriðum og jarðföllum að það hindraði að þaðan yrði náð
heyskap sem annars mætti hafa þar nokkurn. Niðurstaða þeirra var sú að landinu væri
hætt við spjöllum og gæti því ekki haldið sama dýrleika og því lækkuðu þeir hann
niður í 25 hundruð. 189
Á manntalsþingi á Ljósavatni 16. maí 1828 voru lesnar upp lögfestur
Sandhauga og Stóruvalla. Inntaks þeirra er ekki getið en fram kemur að þær hafi verið
ósamkvæmar hvor annarri. 190 Á sama stað ári síðar, eða 26. maí 1829, var lesin
lögfesta fyrir Stóruvöllum. Inntaks er ekki getið en greint er frá því að henni hafi ekki
verið mótmælt. 191
Ingjaldur Jónsson á Mýri mótmælti lögfestu sem Hálsprestar létu lesa á
manntalsþingi á Ljósavatni 22. maí 1839. Þ.e. að lögfestur væri skógarpartur
sunnanvert við Sandhaugaland sem hann taldi tilheyra Stóruvöllum og þar sem
umráðamaður og seinasti ábúandi þeirrar jarðar væri erlendis krafðist hann þess að
málið biði heimkomu hans. 192
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir dýrleika jarðarinnar 36
hndr., úthaga víðlenda og búgóða. 193
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Í jarðamatinu 1804 kemur fram að sjálfseignarjörðin Stóruvellir, sem sögð er
36 hundruð, sé metin 30 hundruð í jarðabókinni. Stóruvellir hafa kjarrskóg til eigin
nota. Einnig kemur fram að skriðuföll ógni túni og úthaga. 194
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Stóruvelli. Þar stendur m.a.:
Stóruvellir er 36 hndr. að dýrleika. ... landrými í betra lagi; ... A eyði
hjáleigunum Hlíðskógum og Sexhólstöðum er sín beitarhús á hvorri með
miklum erfiðismunum. Eingið er stundum sára graslítið og í þurka tíð erviðt
afsláttar; so menn neyðast til að tína saman með miklum erfiðismunum viðbót
við heyskapinn í fjallinu. .... Fjalllendið er nokkuð uppblásið, en þó með því
minna sem viðgeingst í þessari sveit. ... 195

Jarðamatið greinir einnig frá landamerkjaþrætu:
Þrætulandið milli Stóruvalla og Sandhaugna er alt beitlendi og
skóglendisleifar og liggur bæði til fjalls og á sokallaðri Vallnaey; nú um tíma
eptir samníngi brúkað frá báðum jörðunum.

Landamerkjabréf fyrir Stóruvelli var útbúið 17. október 1883. Það var þinglesið 24. maí 1889:
Að sunnanverðu skilur Sexhólsstaðagil, lönd Stóruvalla og Litluvalla úr miðju
gilinu bein stefna í Skjálfandafljót hvar merkivarða nú er sett á svonefndum
Farvegum. Úr efri enda Sexhólsstaðagils ræður bein stefna til vesturs uppá
Vallnafjall og svo langt vestur sem vatnsfjöll deila sveita á milli, svo norður
fjallið gegnt svo nefndri Biskubsvörðu [svo, leiðrétt úr Biskupsvörðu], sem er
óumþrætt land milli Stóruvalla og Sandhauga frá ómunatíð. Svo bein stefna
austur í svonefnda Biskubsvörðu, og úr henni ræður sama stefna ofan fjallið í
klett þann, sem norðast stendur í klifinu milli Stóruvalla og Sandhauga og
sem hér eftir nefnist merki klettur, svo úr nefndum kletti austur yfir
fljótshvíslina hvar merki varða nú er sett. Ræður síðan Skjálfanda fljót
merkjum suður til fyrgreindra um merkja.
Þannig skrásett eftir gömlum vitnisburðum. 196

Jón Benediktsson, eigandi og ábúandi Stóruvalla, skrifaði undir bréfið. Það var
samþykkt af: S. Bergvinssyni en hann sem eigandi og ábúandi Sörlastaða samþykkti
landamerkin milli þeirrar jarðar og Stóruvalla, Tómasi Friðfinnssyni eiganda og
ábúanda Litluvalla og Pétri Jónssyni fyrir Sandhauga.
Jón Benediktsson á Stóruvöllum skrifaði ári síðar undir landamerkjabréf
Sörlastaða. Sjá Sörlastaði.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Stóruvalla hafi verið
þinglesin 1889. Eftirfarandi upplýsingar um Stóruvelli eru einnig fengnar úr matinu:
Engjarnar … Í fjallinu eru grasgeirar, stundum slegnir.
194
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Búfjárhagar. Land mikið og sauðland hið bezta. Algróin fjallshlíð meira og
minna skógi vaxin, full míla á lengd. Fjárgeymsla nokkuð erfið. … Jörðin á
rétt til upprekstrar i afrétt sveitarinnar. … Agangur er mikill af afréttarfé. 197

Hlíðskógar eru sagðir fornt býli, haldið hafa fallið í eyði í svartadauða.
Jarðabók Árna og Páls segir í lýsingu Stóruvalla árið 1712:
Hlydskogar og Sexhólstader heita tvö eyðiból hjer í landinu með sýnilegum
byggíngaleifum tófta og girðínga. Þessar jarðir meinast að hafi af fallið í stóru
plágunni. Ekki má þessi eyðiból aftur byggja fyrir heyskaparleysi, en þó er
túnstæði nokkuð á Hlíðskógum. 198

Jarðamatið 1849-1850 segir Hlíðskóga eyðihjáleigu frá Stóruvöllum þar sem
höfð séu beitarhús.199
Hlíðskógar voru byggðir að nýju árið 1926 og eiga úrskiptan nyrsta hluta
Stóruvallalands. 200
Lækjarvellir eru nýbýli, byggt á 2/5 hlutum Stóruvalla árið 1956. Land er
óskipt nema tún. 201
5.12 Litluvellir
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að tíund liggi til Lundarbrekku
af tvennum Völlum. 202
Meðal þess sem Gottskálk Nikulásson biskup gaf Hólakirkju 6. júní 1520 voru
Minnivellir, 10 hundruð. 203
Jón Arason biskup seldi Minnivelli, 17. október 1535. 204
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls var grasatekja varla teljandi á Litluvöllum
og úthagar mjög litlir og uppblásnir og yrði ábúandi að þiggja beit af nágrönnum á
báðar hendur. 205
Samkvæmt jarðamatinu 1804 tilheyrðu Litluvellir konungi, en í
Norðursýsluumboði. Fornt mat var 5 hundruð. Í matinu kemur einnig fram að
skriðuföll séu á tún og úthaga. 206
Eftirfarandi er fram í jarðamatinu 1849-1850:
Litluvellir 5 hndr. ... Landið er mjög lítið, en hátt í fjalli, gott til málnytu og
sæmilegt til þrifa, ... 207
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Litluvellir voru seldir einkaaðila 27. mars 1839. 208 Skjöl, sem fjölluðu um þá
sölu, munu líklega flest hafa brunnið á Möðruvöllum í Hörgárdal árið 1874, a.m.k.
þau sem e.t.v. gætu veitt upplýsingar um land jarðarinnar.
Landamerkjabréf fyrir Litluvelli var útbúið 18. maí 1885. Því var þinglýst 28.
maí sama ár:
Að norðan verðu skilur Sexhólsstaðagil lönd Litluvalla og Stóruvalla og úr
miðju gilinu bein stefna í Skjálfandafljót hvar merkivarða nú er sett á
svonefndum „Farvegum“. Úr efri enda Sexhólsstaðagils ræður bein stefna til
vesturs uppá Vallafjall og svo langt, sem Vatnsföll [leiðrétt úr Vatnsfjöll]
deila sveita á milli, svo Suðurfjallið gegnt svonefndu Sleikjulækjargili. Að
sunnan verðu milli Litluvalla og Halldórsstaða ræður merkjum bein stefna
vestan af fjalli í áðurnefnt Sleikjulækjargil, sem þá ræður merkjum til
fjallsróta og þaðan bein [leiðrétt úr, beina] lína í Skjálfandafljót hvar nú er sett
merkivarða á bakkanum;
Að austan ræður merkjum Skjálfandafljót. 209

Tómas Friðfinnsson skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af:
Jóni Benediktssyni en hann sem eigandi og ábúandi Stóruvalla samþykkti
landamerkin móti Litluvöllum, Jóni Þorsteinssyni umráðamanni Halldórsstaða og Jóni
Þorkelssyni ábúanda Halldórsstaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Litluvalla hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Litluvelli eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými lítið. Beitland kjarngott, en vantar víðáttu. Snjóþungt
og vetrarbeit lítil. Fjárgeymsla frekar hæg. … Jörðin á rétt til upprekstrar í
afrétt sveitarinnar. Ágangur nokkur af afréttarfé. 210

5.13 Halldórsstaðir
Í fyrirliggjandi heimildum er ýmist talað um Halldórsstaði eða Halldórustaði.
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að tíund liggi til Lundarbrekku
af Halldórustöðum 211
Árið 1449 voru Halldórsstaðir eign Hólastóls. 212
Halldórsstaðir ásamt tveimur öðrum jörðum voru goldnir upp í skuld við
Laufáskirkju, 20. september 1485. 213
Jón biskup Arason seldi Halldórustaði, 17. október 1535. 214
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir grasatekju litla á
Halldórsstöðum en úthaga víðlenda og búgóða. 215
Sjálfseignarjörðin Halldórsstaðir er sögð 16 hundruð í jarðamatinu 1804 og
kemur þar einnig fram að jörðin hafi kjarrskóg til eigin nota og að skriðuföll séu á tún
og úthaga. 216
Í jarðamatinu 1849-1850 segir m.a. um Halldórsstaði:
Haldórsstaður 16 hndr. ... dálítið af heyi má fá í fjalli og bithaga. Landrými er
sæmilegt, landkostir til málnytu og þrifa; lamba upprekstur fyrir heimilið og
kolskógur; bithagann er yfir á að sækja ... 217

Upp úr miðri 19. öld voru áform uppi um að hafa makaskipti á Eyjardalsá og
Halldórsstöðum og að presturinn flyttist þangað. Sjá nánar um það í kafla 5.9 um
Eyjadalsá. 218
Ákveðið var með konungsúrskurði 17. apríl 1857 að taka af kirkjuna á
Eyjardalsá og skipta sókninni upp. Jafnframt voru heimiluð makaskipti á Eyjardalsá
auk hjáleigna og Halldórsstöðum sem gerðir voru að prestssetri. 219 Ekkert kemur fram
um landamerki Halldórsstaða í skjölum um jarðaskiptin.
Landamerkjabréf fyrir Halldórsstaði hefur ekki komið fram.
Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki fyrir Halldórsstaði
séu talin ágreiningslaus þó að ekki finnist þau þinglesin. Eftirfarandi upplýsingar um
Halldórsstaði eru einnig fengnar úr matinu:
Engjarnar … Nálægt ¼ engjanna liggur á dreif um bithaga í nokkurri
fjarlægð.
Búfjárhagar. Beitland mikið og gott, og alllangt í bezta beitlandið.
Fjallshliðin, sunnan ár, mikið skógi vaxin. Smalamennska fremur erfið. Jörðin
á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. … Nokkur ágangur af afréttarfé. 220

Virðing á kirkjujörðinni Halldórsstöðum fór fram 3. júlí 1920 vegna
fyrirhugaðrar sölu. Í virðingunni segir m.a. að engjar jarðarinnar séu sléttar
harðvellisgrundir norðan og sunnan við túnið. Heyið sé orðið mjög kjarngott,
engjarnar eru fremur snöggslægjar en sprettan hafi brugðist þar stöku sinnum. Einnig
eru dálitlar engjar á reitingi í fjallinu, smágeirar, og sunnan við svokallaða
Halldórsstaðaá, í bithaga, eru dálitlar slægjur hér og þar en þetta engi er allangt frá
bænum. Virðingarmenn telja land jarðarinnar víðlent og kjarngott, mestur hluti þess
liggur suður frá bænum, sumt í mikilli fjarlægð og því verður að hafa fé á beitarhúsum
til þess að geta notað það á vetrum. Vegalengd á beitarhúsin er um hálf míla. Land
jarðarinnar er snjóþungt á vetrum en þó eru í áðurnefndu beitarhúsalandi fremur
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jarðsæl stykki eftir því sem tíðkast í sveitinni. Talsverður uppblástur er í fjallinu út og
upp frá bænum en ekki er talið að land jarðarinnar liggi undir stórfelldum áföllum af
náttúrunnar hendi. Stjórnarráðið seldi Tryggva Valdimarssyni Halldórsstaði 11. ágúst
1923. 221
Halldórsstöðum var skipt í tvö býli árið 1955, þá voru Halldórsstaðir II
byggðir, en landið er óskipt nema tún og engi. Einnig var iðnaðarbýlið Engi byggt úr
Halldórsstöðum árið 1971. 222
5.14 Mýri ásamt Bólstað
Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að tíund liggi til Lundarbrekku
frá Mýri. 223
Mýri, 16 hundruð, og Skarð í Fnjóskadal, 20 hundruð, og fjögur
málnytukúgildi voru goldin fyrir Stóruvoga á Vatnsleysuströnd 4. október 1489 (24.
mars 1491):
sagdi hvorki þeirra odrv til landamerkia aa greindvm jordvm en hvort sellde
odrv epter þvi sem jardernar ætti oc þeim hefde fylgtt at fornv oc nyiv oc þær
hefdv fremst eigande at vordet. 224

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir hestagöngu enga í
heimalandi Mýrar og séu þeir látnir til „afréttar“ á haustin fram á eyðifjöll upp á líf og
dauða. Grasatekja er lítil en úthagarnir yfir máta víðlendir, búgóðir og grösugir. 225
Jarðabókin getur um Hátún í landi Mýrar:
Hatun kallast örnef<n>i hjer í landinu sunnarlega, og sjást þar nokkur deili til
fornra garða og tóftarústa, ei ólíkt því að þar hafi í fyrndinni bygð verið, þó
það viti öngvir með sanni að segja. Ekki má hjer aftur byggja, því túnstæði er
víði vaxið. 226

Í jarðamatinu 1804 kemur fram að sjálfseignarjörðin Mýri, sem sögð er 16
hundruð, sé metin á 10 hundruð samkvæmt jarðabókinni. Mýri hefur kjarrskóg til
eigin nota. Einnig kemur fram að skriðuföll séu á úthaga. 227
Lýsing Eyjardalsár- og Lundarbrekkusókna árið 1840 hefur þetta um Mýri og
Mjóadal:
Nú er allt að mílu vegar upp til Mýrar sem ásamt Mjóadal er talin 16 hundruð.
Eru þar landgæði mikil, víðlendar en framar snöggvar slægjur, útigangur
affaragóður. 228
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Í jarðamatinu 1849-1850 stendur m.a.:
Mýri 16 hndr. ... Hagar all góðir fyrir allar skjepnur, fyrri part sumars og með
stórum erfiðismunum notuð afrjett fyrir heimilið; skó<g>leifar til ljádeingslis;
málnyta í góðu meðallagi, einkum fyrir selför; ... mikill ágángur af
afrjettarfje. ... 229

Landamerkjabréf fyrir Mýri var útbúið þann 20. maí 1885. Það var þinglesið
14. júní 1890:
Að sunnan skilur Syðri-Bótará lönd Mýrar og Mjóadals. Frá norðvestustu
upptökum Bótarár liggja svo merkin norður há fjallið eftir því sem vatnsföll
deila sveita milli, norður gegnt svonefndum Stóralæk og er þar nú sett
merkivarða. Merkjum milli Myrar og Halldórsstaðar ræður svo fyrst bein
stefna úr áðurnefndri vörðu í efri krókinn á Stóralæk, svo lækurinn að neðri
króknum og þaðan bein stefna í svonefnt Merkigil, sem svo ræður að
Skjalfanda fljóti. Að austan ræður Skjálfandafljót að ósi Mjóadals ár, og
Mjóadalsá síðan til fyrst greindra um merkja. 230

Jón Ingjaldsson, Kristján Ingjaldsson og Kristbjörg Ingjaldsdóttir skrifuðu
undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Kristjáni Jónssyni eiganda Mjóadals,
Jóni Þorsteinssyni umráðamanni Halldórsstaða og Sigurjóni Bergvinssyni eiganda og
ábúanda Sörlastaða.
Árið 1904 lýstu sameigendur Mýrar- og Litlutungulanda, þeir Ingjaldur
Jónsson, Jón Ingjaldsson og Jón Jónsson, sig samþykka mótmælum sem meðeigandi
þeirra Sören Jónsson hafði hreyft á manntalsþinginu að Ljósavatni 31. maí það ár
gegn afréttarskrá sem þar var þinglýst þar sem í henni var Litlatunguland talið
„afréttur“ sveitarinnar. 231
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Mýrar hafi verið
þinglesin 1890 og engjarnar séu nokkuð dreifðar um landið og sumpart langsóttar.
Eftirfarandi upplýsingar um Mýri eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar Landrými mjög mikið og kjarnaland. Ágætt sumarbeitland fyrir
sauðfé og hross, lakara fyrir kýr. Vetrarbeit góð og vorgott sumstaðar í
landinu. Skjól næg. Snjólétt fremur. Fjárgeymsla mjög erfið, og hættur
nokkrar fyrir búfénað. Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. …
Silungsveiði nokkur í Íshólsvatni, sem liggur í nokkurri fjarlægð. Jörðin
liggur á sveitarenda með afrétt á aðra hönd, og er því ágangur af afréttarfé. …
Jörðin átti ½ Aldeyjarfoss, sem var seldur undan fyrir allmörgum árum. 232
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Aldeyjarfoss í Skjálfandafljóti var seldur hlutafélaginu „Skjálfandi“, líklega
árið 1908, en sú sala yfirfærð á „Fossafélag Íslands“ 31. desember 1909. 233
Nýbýlið Bólstaður var stofnað árið 1931 á 1/3 hluta Mýrar. Því var skipt í tvö
býli árið 1958. 234 Var þriðjungi Mýrar afsalað stofnanda Bólstaðar, Höskuldi
Tryggvasyni, 25. maí 1933. 235 Tveir þriðju hlutar Mýrar og jafnstór hluti Litlutungu
voru afsalaðir Jarðakaupasjóði 24. febrúar 1937. 236
5.15 Sörlastaðir
Máldagar Auðunar biskups rauða eru frá árinu 1318. Þar segir að:
Saurlastader. geytabu.

séu eign Munkaþverárklausturs. 237
Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar
Munkaþverárklaustur eigi í Fnjóskadal:

(1461–1510)

kemur

fram

að

hialltadal oc sollastade med badum dolunum. 238

Í Sigurðarregistri, sem byrjað var að skrá 1525, kemur fram að Sörlastaðir með
báðum dölunum séu eign Munkaþverárklausturs. 239
Lögfesta Sörlastaða var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi 16. maí 1797.
Inntaks hennar er ekki getið en fram kemur að enginn hafi hreyft mótmælum.240
Þegar Kambfell var metin til tíundar og skuldaútsvars, 4. september 1804, var
jörðinni úthlutað mýrlendi á Timburvalladal sem ábúandi Sörlastaða hafði nýtt meðan
Kambfell var í eyði. Nánar er gerð grein fyrir þessu í kafla 5.21 um Kambfell o.fl. 241
Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls var grasatekja lítil á Sörlastöðum,
smáfengar engjar á dreif um skóginn en úthagarnir búgóðir.242
Munkaþverárklaustursjörðin Sörlastaðir er sögð 18 hundruð í jarðamatinu
1804. Í því kemur einnig fram að skriður spilli úthaga. 243
Minnst er á Sörlastaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Sörlastadir, taldir 20 hndr. ad dýrleika. ... Engi bædi nær og fjær á votu og
þurru, vidatta talsverd, en nokkud slitrótt. Landvidd og landgædi til allra
afnota i bestalagi; skogarland nokkurt, og vídir mikill til kolagerdar; afrettar
hlunnindi, lika nokkur hestagánga, og fjallagrös til heimilis brúkunar. Okostir
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grjot og leyrskridur á eingi;... langsoktur meiripartur af heyskap; jordin
þessvegna erfid ábúanda. ... 244

Jón Gunnlaugsson í Böðvarsnesi sótti um til amtmanns 20. maí 1851 að hafa
makaskipti á Syðribakka í Eyjafirði og Munkaþverárklausturjörðinni Sörlastöðum.
Amtmaður leitaði umsagnar A. Sæmundssonar umboðsmanns og svaraði hann 25. júlí
1851. Í svari hans kemur m.a. fram að gæði heys á Syðribakka séu betri en hins vegar
sé heyið af engjum Sörlastaða kjarnbetra og bithagi mjög góður. Land Sörlastaða sé
yfirmáta stórt, frjótt og grasgefið. Hann getur þess ennfremur að jörðinni fylgi „afrétt“
og í henni séu birki- og víðitré. Amtmaður skrifaði innanríkisráðuneytinu 29. júlí
1851 og greindi þeim frá umsókn Jóns í Böðvarsnesi. Hann endurtók ummæli Ara
umboðsmanns og sagði að Sörlastaðir væru vegna frjórra bithaga og víðáttumikils
lands með tilheyrandi „afrétt“ ein af betri landbúnaðarjörðum. Amtmaður mælti með
makaskiptunum út frá hagkvæmnisjónarmiðum. 245 Innanríkisráðherra Danmerkur
skrifaði amtmanni í Norður- og Austuramti 12. nóvember 1851 og heimilaði
makaskipti á þessum jörðum. 246
S. Schulesen sýslumaður setti aukarétt að Skógum 21. júní 1859 að kröfu Jóns
Gunnlaugssonar á Sörlastöðum sem bað um að Sigurlaug Guðmundsdóttir yrði látin
eiðfesta vitnisburð sem tekinn hafði verið af henni 28. maí síðastliðin. Sigurlaug var
kölluð fyrir réttinn og kannaðist hún:
... vid hann ad öllu innihaldi hans med tilliti til brúkunarinnar á
Timburvalladal frá Sörlastödum, einungis kvedst hún ekki muna rjett ártalid
nær Hermann flutti ad Kambfelli en muna glöggt veru hans þar, þegar hún var
á Sörlastödum. 247

Mál Jóns Gunnlaugssonar á Sörlastöðum við hjú Guðmundar Davíðssonar á
Munkaþverárklaustursjörðinni Hjaltadal fór fyrir sáttanefnd 3. október 1860 á
Akureyri. Ari Sæmundsson klausturhaldari og Jón á Sörlastöðum ræddu málin og
náðu að lokum sáttum. Jón lýsti því m.a. yfir að þingsvitnið í Skógum þann 21. júní
1859 skyldi verða ógilt og ónýtt að öllu leyti, hann skyldi sleppa öllu tilkalli til
landsins vestan Timburvalladalsár og bæta Guðmundi á Hjaltadal aðfarirnar við hjú
hans síðastliðið sumar. Á móti skyldi Ari umboðsmaður fá Jóni aftur til eignar
mýrarpartinn fyrir austan ána sem hjú Guðmundar voru að slá þegar misklíðin varð. 248
Landamerkjabréf fyrir Sörlastaði var útbúið þann 19. apríl 1884. Það var
þinglesið 18. júní sama ár:
Sörlastaðalandi skiftir frá Bakkalandi að norðan gamall merkjagarður, er
liggur frá austri til vesturs á hinu svonefnda Langholti, og beint til fjalls í
grjótvörðu, sem hlaðin er á hól nokkru ofar fjallsrótum, er sýnir beina stefnu í
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næsta mel, sem liggur í fjallsbrúninni fyrir norðan hina svonefndu
Grákolluskál. En aðalengjum og flatlendi jarðanna skiftir varða, sem hlaðin er
uppá flatlendinu á beinni línu til vesturs frá hinum fyrnefnda merkjagarði. Til
austurs á Vallnafjall eiga Sörlastaðir land að Bæargilstjörn, að Grettistaki, að
Fremraskarðsdragi, að Hvítárdragi, að Pílagrímsmosum og að Pílagrímsfjalli.
Að sunnan liggja eiðigrjót og sandar. Að vestan skiftir Sörlastaðalandi frá
Hjaltadalslandi og Snæbjarnarstaðalandi Timburvalladalsá og Bakkaá. 249

Sigurjón Bergvinsson, eigandi og ábúandi Sörlastaða, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Jónatan Þorlákssyni eiganda Bakka,
Benedikt Sigurðssyni ábúanda Hjaltadals, Bjarna Davíðssyni ábúanda
Snæbjarnarstaða, Jóni Benediktssyni eiganda og ábúanda Stóruvalla og Pétri Jónssyni
presti að Hálsi fyrir hönd kirkjujarðarinnar Sandhauga.
Sigurjón Bergvinsson skrifaði undir landamerkjabréf Mýrar árið 1885 fyrir
Sörlastaði. Sjá Mýri.
Þeir Jónatan Þorláksson og Ólafur Guðmundsson voru settir af sýslumanni,
Benedikt Sveinssyni, til þess að meta jörðina Sörlastaði og er greinargerð þeirra
dagsett 2. maí 1891. Þar kemur fram að jörðin var 22,5 hndr. samkvæmt síðasta mati
en þá hafi jörðin haft miklu minna engi vegna mikils víði- og hríslands sem nú sé
orðið að miklum og góðum slægjum og sé jörðinni til mikilla bóta. Ennfremur segir:
Útengar jarðarinnar eru víðáttu miklar ... Jörðin á góðan kjarrskóg til beitar,
en grannur er hann til húsabyggíngar. Einnig lyggur undir jörðina góður og
mikill afrettur með hinum bestu landgæðum. 250

Jörðina virtu þeir á 3.800 kr. og töldu hana vera meðal meiri landgæðajarða
sýslunnar.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Sörlastaða hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Sörlastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar ... Á afrétt jarðarinnar eru slægjur grasgefnar og víðlendar í 3-10 km
fjarlægð. ... Á afréttinni, hefir heyið verið 100-150 hestar undanfarin ár.
Búfjárhagar. Beitland afar víðlent og gott fyrir sauðfé, alltaf er til þess nær,
kjarngott og viðfeldið. Sumarhagar gripa dágóðir. Snjóþungt mjög í austan
átt, og útbeit því mjög misbrestasöm, en sérstaklega góð, þegar hún gefst.
Skjólasamt. Fjárgeymsla er afar örðug. Jörðinni fylgir upprekstrarland. Hefir
það gefið af sér 15 krónur árlega. ... Afréttarfé gerir usla í engjum, þar eð allt
er ógirt. 251

Hálfir Sörlastaðir voru seldir Hálshreppi samkvæmt kaupsamningi 17.
nóvember 1955. 252 Þar er landamerkjum lýst svo:
249

Skjal nr. 2 (23) a-b.
Skjal nr. 2 (33).
251
Skjal nr. 2 (43).
252
Skjal nr. 23 (4).
250

535

536
536
Að vestan, Timburvalladalsá og Bakkaá, að sunnan og austan, vatnaskil á
fjöllum og að norðan, á mitt Langholt og þaðan þvert til fjalls og að á.

Hinn helmingur Sörlastaða mun vera í einkaeign. 253
Í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla segir, að Sörlastaðir eigi allan Timburvalladal
austan ár og áttu á sumum öldum einnig vesturdalinn. Sörlastaðasel var undir
Hellunúpi, sunnan Hellunúpsskarðs. Þar hafi verið byggt fyrir móðuharðindi og aftur
laust fyrir 1840 og búið þar í nokkur ár. Skarðssel er allmiklu sunnar, í um 300 m hæð
yfir sjó, og þar byggð öðru hverju fyrr á öldum. Fagraneskot nálægt 2 km sunnar
Skarðsseli, tætturnar að mestu orpnar skriðu. Fornbýli hafi verið norðan við
Hvítármýrar vestan árinnar, nefnt Bakkakot. Þar var býlið Nýibær á árunum 18581862. Á Hvítármýrum var legið við mánaðartíma á sumri hverju við heyskap.
Hvítárkot var sunnan við mýrarnar við Hvítá. Tættur þar virðast hafa horfið undir
skriðu á fimmta áratug 20. aldar. Hvítármýrar eru um 10 km sunnar Sörlastöðum og
310 m yfir sjó. 254
Sörlastaðir fóru í eyði árið 1959. 255
5.16 Bakki
Bakki er talinn í skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs árið 1446. 256
Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461–1510) kemur fram að
Munkaþverárklaustur eigi Bakka í Fnjóskadal. 257
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyrir „Backa“ klaustrinu.258
Bakki var meðal þeirra jarða, sem konungur seldi Henrik Bjelke 3. apríl
259
1674.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir jarðardýrleika 20 hndr. Þá
hafði Bakka verið skipt í tvo bæi. Var annar nýbyggður á selstæði jarðarinnar út frá
heimajörðinni, og hafði ábúandi kotsins hálfa heimajörðina að meðreiknuðu kotinu.
Úthagar voru víðlendir og búgóðir. 260
Sjálfseignarjörðin Bakki er sögð 12 hundruð í jarðamatinu 1804. Fram kemur
auk þess að jörðin hafi kjarrskóg til eigin nota. Einnig er minnst á í matinu að landbrot
skemmi tún og að skriður falli á úthaga. 261
Bakki er ein þeirra jarða sem fjallað er um í jarðamatinu 1849-1850. Þar
stendur:
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Bakki talin 12 hndr. ad dyrleika. - ... Engi á þurru og votu, greidfært en
reitingslegt og grýtt ... Landrými og landkostir i betralagi til þrifa og málnytu.
... Vetrarbeit þegar til jardar nær i betralagi. ...262

Landamerkjabréf fyrir jörðina Bakka var útbúið þann 1. nóvember 1883. Því
var þinglýst 18. júní 1884:
Bakki á land til austurs á fjall upp og þar til Eyardalsárlands, sem ódeilt er; að
sunnan ræður merkjum gamall merkigarðsstúfur, sem liggur austur og vestur
á svonefndu Langholti, eru merkin frá eystri enda hans þverstefnu til fjalls í
vörðu, sem hlaðin er á litlum grjóthól [leiðrétt úr, grjótgarði] hól neðst í
fjallinu og þaðan beint upp á fjallið; frá vestri enda garðsins eru merkin til
vesturs í vörðu, sem hlaðin er á mýrinni, og þaðan þvert til Bakkaár; liggur að
sunnan Sörlastaðaland, að vestan ræður Bakkaá merkjum, að norðan eru
merkin Fossgil í fjalli, og á flatlendi grjótgarður eða hryggur, sem er lítið
norðar en beint niður frá gilinu, og frá honum beina þverstefnu til Bakkaár;
liggur að norðan Bakkaselsland. 263

Benedikt Jónatansson, ábúandi Bakka og Jónatan Þorláksson, eigandi Bakka,
skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Helga Davíðssyni bónda í
Bakkaseli, G. Davíðssyni fyrir eiganda Bakkasels og Sigurjóni Bergvinssyni eiganda
og ábúanda Sörlastaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Bakka hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Bakka eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar snögglendar hálfdeigjur, grundarblettir og fjalllendislágar á dreif um
bithagann og reytingslegar, nærtækar.
Búfjárhagar. Beitland allvíðlent, en þó hægt. Kjarngott og viðfelldið.
Sauðland ágætt. Gripahagar dágóðir. Kvistlendi mikið og skógarkjarr
nokkurt. Vetrarbeit nokkur, en all snjóþungt í austanátt og snjóflóð tíð, er
skemma engi við og við. Fjárgeymsla allerfið sökum bratta og kletta. ...
Ágangur mikill af afréttarfé, þar eð allt er ógirt.264

Bakki fór í eyði árið 1960. 265
5.17 Bakkasel
Jarðabók Árna og Páls segir, árið 1712, að Bakka í Fnjóskadal sé sundur skipt í tvo
bæi, og annar sé nýbyggður á selstæði jarðarinnar út frá heimajörðinni, og hafi
ábúandinn hálfa jörðina að meðreiknuðu kotinu. Ekki er öruggt að hér sé komin jörðin
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Bakkasel, þótt það sé líklegt, því að Jarðabókin nefnir býlið Skíðagerði. Dýrleiki
Bakka alls var þá 20 hndr. Úthagar voru víðlendir og búgóðir. 266
Fjöldi skjala hefur varðveist um sölu Bakkasels en þannig var mál með vexti
að Jón Björnsson á Stóra-Eyrarlandi veðsetti jörðina Bakkasel vegna verslunarskulda
15. september 1761. Hann gat ekki leyst jörðina út og reyndi því að bjóða hana upp án
þess að fá viðunandi verð. Konungsverslunin í Eyjafirði eignaðist því jörðina og fékk
reglulega landskuld af henni árin 1764-1782. Í bréfi stjórnar konungsverslunarinnar til
rentukammers frá 16. mars 1784 segir að í skýrslu Lynge kaupmanns frá 1779 komi
fram að jörðin sé mjög niðurnídd og hann mælist því til þess að hún verði metin og
seld. Í öðru bréfi stjórnar konungsverslunarinnar frá 5. október 1785 segir að
samkvæmt skýrslu Lynges hafi Bakkasel verið í eyði síðan 1782. Reynt var að bjóða
jörðina upp til sölu og ábúðar en án árangurs og því hafi landið verið leigt Bakka til
notkunar. Stefán amtmaður Þórarinsson skrifaði rentukammeri 1. september 1790 eftir
að hafa boðið hæst í Bakkasel á uppboði. Þar segir hann ástæðu kaupanna þá að hann
sé fjárhaldsmaður yngsta bróður síns sem sé eigandi Bakka en Bakkasel hafi áður
verið hjáleiga þeirrar jarðar. Hann segir land jarðanna liggja saman og að engin
landskipti hafi verið gerð. Úrskurður konungs um að selja beri Stefáni amtmanni
eyðijörðina Bakkasel fyrir 20 ríkisdali er dagsettur 30. mars 1791. Í framangreindum
skjölum er takmarka hins vegar hvergi getið. 267
Eyðihjáleigan Bakkasel var boðin upp að fyrirmælum amtmanns á
manntalsþingi á Hálsi 18. maí 1789. Amtmaður bauð 20 ríkisdali í jörðina en ekki var
hægt að samþykkja það fyrr en rentukammer hefði samþykkt það. Þrátt fyrir vilyrði
um peningastyrk þá fengist aðeins á jörðina ábúandi sem er talinn óheppilegur. 268
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Bakkasel, sem talið er 6 hundruð, sé
hjáleiga Bakka og hafi kjarrskóg til eigin nota. Einnig kemur fram að skriðuföll og
snjóflóð skemmi úthaga. 269
Í umfjölluninni um Bakkasel í jarðamatinu 1849-1850 kemur m.a. fram:
Bakkasel kallad 6 hndr. ad dýrleika. ... Eingjareitur innan um grjótskridur, ....
Landrymi og landkostir i betralagi til þrifa og málnÿtu, sæmileg vetrarbeit. –
Okostir: staklega afallasamt af snjóflódum og skridum; ... 270

Landamerkjabréf fyrir Bakkasel var útbúið 1. nóvember 1883.
Þinglýsingardagsetning er ekki skráð, en það er fært í landamerkjabók milli skjala sem
þinglesin voru 18. júní 1884:
Að austan mitt fjallið, að sunnan fossgil í fjalli og á flatlendi grjótgarður, sem
liggur lítið norðar en beint niður undan gilinu, og þaðan beint til Bakka ár, að
vestan Bakka á og Fnjóská, og að norðan Belgsá á Belgsárdal og miðfarvegur
266
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hennar, og stefna úr honum í vörðu utarlega á Réttarholti og þaðan til
Fnjóskár. 271

G. Davíðsson skrifaði undir landamerkjabréfið fyrir hönd eiganda Bakkasels.
Það var samþykkt af: Jónatan Þorlákssyni eiganda Bakka, Benedikt Jónatanssyni
ábúanda Bakka, Helga Davíðssyni ábúanda Bakkasels, Jónasi Indriðasyni ábúanda
Belgsár og Stephani Stephensen umboðsmanni Belgsár.
Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Bakkasels hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Bakkasel eru einnig fengnar úr matinu en
þá hafði jörðin verið nýtt með Belgsá í 12 ár:
Engjar Smá grundarblettir hér og þar innan um grjótskriður, ...
Búfjárhagar Beitland víðáttumikið og kjarngott kvistlendi. Sumarbeit mjög
góð fyrir allan búfénað, nema helst til þur. Vetrarbeit góð fremur, vorgott og
skjólasamt. 272

Bakkasel fór í eyði árið 1904. 273
5.18 Belgsá
Belgsá er talin í skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs árið 1446. 274
Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461–1510) kemur fram að
Munkaþverárklaustur eigi Belgsá í Fnjóskadal. 275
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyrir „Belzsaa“ klaustrinu.276
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Belgsá 12 hundruð að
dýrleika, grasatekju litla og úthaga næga fyrir sauðfé. 277
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Belgsá, Munkaþverárklaustursjörð, sögð 10
hundruð. Einnig kemur fram að jörðin hafi kjarrskóg til eigin nota og að hún sé
undirlögð skriðuföllum og snjóflóðum. 278
Í jarðamatinu 1849-1850 er meðal annars minnst á:
Belgsá talin 10 hndr. ... Land i betralagi til þrifa og malnytu fyrir saudfenad,
meiri part hrísi vaxid, og þess vegna gott til beitar á vetrum. Okostir:
leÿrrennur, og nokkur uppblástur i fjalli; ... 279

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Belgsár er engið sagt lítið en
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heygott. Landkostir eru taldir góðir til þrifa og málnytu auk þess sem vetrarbeit er
góð. Land er frekar lítið, sérstaklega fyrir stórgripi. Fjalllendið er þar, eins og víðast
hvar annars staðar í sveitinni, að blása upp. 280
Landamerkjabréf fyrir Belgsá var útbúið þann 16. janúar 1883. Því var
þinglýst 18. júní 1884:
Að norðan ræður Botnagil og úr því Víðirlækur, og þaðan beint í Fnjóská
sunnan við Þrætubrekku.
Að sunnan ræður miðfarvegur Belgsár.
Að vestan Fnjóská.
Að austan Fjallið. 281

Stephan Stephensen skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af:
Jónatan Þorlákssyni, en hann samþykkti sem ábúandi Þórðarstaða landamerkin milli
þeirrar jarðar og Belgsár, og Helga Davíðssyni er samþykkti sem ábúandi Bakkasels
merkin milli þeirrar jarðar og Belgsár.
Indriði Árnason skrifaði sýslumanni 14. apríl 1891 og óskaði eftir því að fá að
kaupa ábýlisjörð sína Belgsá sem tilheyrði Munkaþverárklaustursumboði. Sýslumaður
útnefndi tvo menn til þess að framkvæma skoðunargerð á Belgsá en hún er dagsett 2.
maí 1891. Þar kemur m.a. fram að búfjárhagar, sem eru mest vaxnir hrísi og smá
skógarbrúskum, séu góðir fyrir sauðfé en þeir séu hvort tveggja víðáttulitlir og
snjóþungir á vetrum. Sandfok er töluvert í landinu og spillir það túni, engjum og
úthaga. Jörðina skortir einnig að mestu haga fyrir stórgripi.282
Stephan Stephensen umboðsmaður Munkaþverárklausturs skrifaði sýslumanni
16. maí 1891 og lýsti þeim jörðum sem ábúendur Munkaþverárklaustursjarða höfðu
óskað eftir að kaupa. Þar kemur m.a. fram að land Belgsár sé fremur lítið en
sumarhagar séu hins vegar góðir fyrir fé og útbeit einnig góð. 283
Virðing á Belgsá fór fram 10. maí 1907 vegna fyrirhugaðrar sölu jarðarinnar.
Þar kemur m.a. fram að landrými jarðarinnar sé lítið miðað við aðrar jarðir í sveitinni.
Í beinu framhaldi segir:
Er landið mestallt viði vaxið – hrísmóar á undirlendinu, og lítilsháttar
birkikjarr í fjallsbrekkunum norðantil. Ofantil má fjallið heita gróðurlaust,
aðeins litlar teygjur hér og þar. Á landamerkjunum að sunnan, sem eru
skamman spöl fyrir sunnan túnið liggur geysistórt klettagil austur í fjallið,
svonefndur „Belgsárdalur“. Eru þar að vísu Belgsármegin töluverðar
gróðurteygjur, en verða á engan hátt til nota, því sökum hætta vor og haust er
ekki vogandi að hafa þar fé, og hins vegar er mjög örðugt að ná þangað vegna
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bratta og kletta. Er óhætt að fullyrða, að jörðinni sé ókostur mikill að þessum
„Belgsárdal“.

Í virðingunni segir ennfremur að landkostir séu sérlega góðir og sauðfjárbeit
ágæt þegar til landsins nær en þar sé fremur snjóþungt og fjallið leggst oftast fljótt
undir snjó. Virðingarmenn geta þess að talsverð heyaukning hafi orðið á jörðunni en
ástæðan sé sú að undanfarin ár hafi ábúandinn haft aðra jörð sem liggur sunnan við
Belgsá og beitt þangað öllum sínum búpeningi yfir sumartímann. Stjórnarráðið seldi
Indriða Árnasyni jörðina Belgsá og er afsalið dagsett 7. september 1908. 284
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Belgsár hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Belgsá eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland mjög gott fyrir sauðfé, en snjóþungt í austan átt og
vetrarbeit því eigi trygg. Kvistlendi mikið og vorgott fremur. ... Landið nærri,
en fjárgeymsla þó frekar erfið, vegna brattlendis og kletta. ... Ágangur mikill
af afréttarfé og enda búfénaði nágrannabæja. 285

Belgsá fór í eyði árið 1949. 286
5.19 Íshóll
Fyrsta heimild um Íshól mun vera frá árinu 1597. 287 Þá er jörðin í eigu Laufáskirkju
og var svo langt fram á 19. öld.
Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkiann S. Peturz Postula ad Laufaase. Hun a allt heimaland, Item þessar
Jarder, LomaTiorn L. 2 hndr., Noll L. 1 hndr, Grund landsk. 1 ½ hndr. Item
Borgargierdj og midgierdj, stundum byggt, annad ecke. Paalzgierdj L. 1 hndr.
... Land a Kurtsveinzstodum med riettum Endjmorkum, Icholl j Bardardal, er
sagdi 5 hndr. Land, ... 288

Í skrá Magnúsar Ólafssonar prests frá 1635 er vikið að jarðeignum Laufáskirkju. Þar kemur m.a. fram:
item er sagt þ(ess)e kirkia eige Jshól j Bardardal er sumer hallda v hundrada
land madur sa þar hefur gagn af ä at suara xl alna virde, enn þad verdur optast
miklu minna. ... 289

Fram kemur í vísitasíu Laufáskirkju frá árinu 1686:
Anno 1686 þann 10 Aprilis Manadar Vppskrifud kirkiann [Laufáskirkja, bl.
52r-v, vantar; talað um sálugan séra Markús Geirsson og sálugan séra Jón
Magnússon] ...
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Kirkiann a Þessar Jarder ... Ishóll Landsk. 30 al....290

Eignarhalds Laufáskirkju á Íshóli er getið í vísitasíum kirkjunnar frá árunum
1687 (vísitasíu Jóns Vigfússonar biskups, sem tekur upp orð vísitasíu Þorláks
1631) 291 , 1694 292 og 1715 293 en í þeim tveimur síðustu er Íshóll sagður heimaland.
Íshóll er meðal jarða Laufáskirkju og byggður úr landi kirkjunnar samkvæmt
vísitasíu Björns Þorleifssonar biskups frá 21. maí 1701. 294 Hann er talinn til
heimalanda Laufáss í skilum séra Geirs Markússonar á tekjum kirkjunnar frá 2.
september 1730 en þá virðist Íshóll hafa legið í eyði því að engin landskuld galst af
jörðinni það árið. 295
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, er ná yfir tímabilið febrúar
1723–febrúar 1724, er Íshóll talinn meðal afbýla Laufáss:
Ishóll i Eide þad ár galldst echert af . 296

Í vísitasíu Laufáskirkju frá 1760 eru talin upp skjöl sem tilheyra kirkjunni og
Laufásbæ. Meðal þess, sem minnst er á, er lögfesta fyrir Íshóli frá 1743. 297
Í greinargerð séra Stefáns Halldórssonar um Laufásprestakall frá 1795 segir að
síðastliðið vor hafi loksins tekist að byggja Íshól eftir að hann hafi staðið undanfarin
tólf ár í eyði. 298
Á manntalsþingi á Ljósavatni 13. maí 1799 var Laufáskirkjujörðin Íshóll
árangurslaust boðin upp til ábýlis næstkomandi fardagaár en án árangurs. Aftur var
hún árangurslaust boðin upp á manntalsþingi á Hálsi þremur dögum síðar. 299
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns hefur þetta um Íshól:
Jarðardýrleiki v hndr., eftir því sem kotið tíundast presti og fátækum.
Eigandinn beneficium Laufás, og er þetta kallað heimaland þess staðar, en
liggur þó þaðan undir hálfa aðra þíngmannaleið. 300

Síðar segir í Jarðabókinni að úthagarnir séu miklir og góðir. 301
Kirkjujörðin Íshóll tilheyrir Laufási samkvæmt jarðamatinu 1804 og er sögð 5
hundruð. Þar kemur einnig fram að sandfok ógni úthögum. 302
Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Íshól. Þar kemur m.a. fram:
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Ishóll heimastaðarland frá Laufási. ... Landrými mikið, málnyta ljeleg, til
kosta má telja afrjettar part, til lítils aflags og hrossa haga. Okostir hættur i
vestalagi og ágángur af afrjettarfje; ... 303

Eftirfarandi er sagt um Íshól í lýsingu Eyjardalsár- og Lundarbrekkusókna árið
1840:
Íshóll er 5 hundruð. Þar er landgott og slægjur nokkrar en vetrarhart og hætt
við landskemmdum af sandfoki á vetrum. 304

Jón Benediktsson á Stóruvöllum skrifaði Birni Halldórssyni prófasti í Laufási
23. janúar 1874 um hvort hann vildi hafa jarðaskipti á Heiðarhúsum og Íshóli. Í bréfi
Jóns segir:
Eins og yður er kunnugt, þá liggur Laufáskirkju umboðsjörð yðar Íshóll, innst
allra jarða hjer í Bárðardal, við afrjettarlönd okkar bárðdælinga. En af því
þessi afrjettarlönd eyðileggjast árlega, af sandfoki, þá er hjer, að verða hinn
mesti skortur á sumarhögum, fyrir gjeldfenað vorn. Líka höfum við opt
óhagræði af ábúðinni á Íshóli með það, hvað afrjettarfje okkar styggist úr
sínum högum, sem náttúrlegt er; og rennur fyrir það til byggða út í sveitina. 305

Hann vonaðist til að prófasti þætti jarðaskiptin hagkvæm fyrir prestakallið og
segir að Heiðarhús séu meiri og miklu vissari eign en Íshóll sem árlega gangi af sér af
völdum náttúrunnar eins og „afréttarlönd“ Bárðdælinga. Prófastur skrifaði
stiftsyfirvöldum 7. mars 1874 og mælti með jarðaskiptunum enda taldi hann að þau
myndu hvorki verða Laufáskirkju til rýrðar eða óhagnaðar. Hann taldi Heiðarhús betra
land eða í það minnsta vissara jarðnæði og væri að öllum líkindum miklu óhættara en
Íshólslandi við því að eyðast og verða óbyggilegt af náttúrunnar völdum. Einnig benti
prestur á að til óhagræðis væri að Íshóll væri í þrefalt meiri fjarlægð frá Laufási en
Heiðarhús.
Í bréfi stiftsyfirvalda til landshöfðingja, frá 16. september 1874, samþykkja
stiftsyfirvöld fyrir sitt leyti makaskipti á Laufáskirkjujörðinni Íshóli og
Heiðarhúsum. 306
Íshóll fór í eyði árið 1897. 307 Jörðin var seld Ljósavatnshreppi 4. júní sama
308
ár.
Mörkum Íshólslands er lýst í „skrá yfir Afréttarlönd suður af Bárðardal vestan
Skjálfandafljóts“ sem oddviti í Ljósavatnshreppi gerði í umboði hreppsnefndarinnar
23. mars 1904 og var þinglesin sama ár. (Skráin í heild sinni er í kafla 5.24.3):
B. Ishólsland. (eign Ljósavatnshrepps) Takmörkin eru: Að austan: frá
hólmanum í Ishólsvatni að Rangárósi, þá Rangá að línu þeirri sem liggur frá
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Galthól að Sjónarhól á Mjóadal sem er merkjalína að sunnan. Að vestan
ræður Mjóadals á frá sjónarhól að merkjalínunni milli Íshóls og Litlutungu, að
Norðan ræður Merkjalínan, sem talin er að sunnan í Litlutungu
landamerkjum. 309

Lögð hafa verið fram skjöl varðandi Íshól og Mjóadal sameiginlega vegna
greiðslu lambsfóðra (prestslamba) af þessum eyðijörðum, sem prestur kallaði eftir um
aldamótin 1900, en hreppsnefnd Ljósavatnshrepps færðist undan að greiða.310
Einnig hafa verið lögð fram skjöl varðandi leigu hreppsnefndar
Bárðardalshrepps á Íshólstúni til slægna árið 1912 311 og tolla fyrir sauðfé og hross
utansveitarmanna á Íshóli og Mjóadal árið 1919. 312 Ákvað hreppsnefndin gjald fyrir
sumargöngu hrossa og vetrarbeit, sumar- og vorbeit sauðfjár og naut í nauthaga.
5.20 Mjóidalur
Mjóidalur er sagður byggður árið 1812, þar sem áður var hið forna Mjóadalskot, sem
nefnt er í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 313 Þar stendur:
Mjóidalur kallast eitt dalland sem liggur fram frá Mýri og er almenníngs
afrjettur Bárðardalshrepps fyrir vestan fljótið út að Djúpá, so sem sómast,
hefur og brúkast til uppreksturs fyrir lömb og geldfje. Þessi almenníngur tekur
alt austur í Skjálfandafljót fyrir framan bygðina so lángt á fjall suður sem grös
eru, og er þetta furðu víðátta.
Króksdalur, sem nú kallast Smiðjuskógur, hefur áður verið eignaður
Ljósavatni, en ekki notið þess so menn viti. Þessi dalur liggur í nefndum
almenníngi.
Mioadalskot og Holkot kallast tvö eyðiból á Mjóadal fyrir vestan ána, og sjást
enn nokkur byggíngarmerki á báðum þeim, bæði tóftarústa og túngarða. Ekki
má þessi eyðiból aftur byggja fyrir heyskaparleysi og so fjarska við
bygðina. 314

Um Mjóadal segir í lýsingu Eyjardalsár- og Lundarbrekkusókna árið 1840:
Í Mjóadalnum, sem suður af Mýri liggur upp til landsins, stendur bærinn
Mjóidalur, áður nefndur Mjóadalskot, hér um bil mílu sunnar en Mýri og er
hjáleiga frá Mýri. Þar er landgott og víðslægt en framar vetrarhart.

Í Jarðatali J. Johnsens frá 1847 segir svo um Mýri:
Hjá A.M., 1805 og nú hjá sýslumanni er jörð þessi talin 16 h. að dýrleika, og
segir sýslumaður, að Mjófidalur (sem eigi er getið í jarðabókunum), sé afbýli
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frá Mýri, ómetið til dýrleika, og telur þar 1 kúg., en A.M. telur eyðihjáleiguna
Hátún með Mýri.

Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Mjóadal. Þar kemur m.a. fram:
Mjóidalur bygdur úr Mýrar landi fyrir 36 árum en ómetin. ... Eingi á þurru
helst af laufi, meiri partur lángsóktur og óviss, þar uppi er að blása eingi og
hagbeit, ... landrými er sæmilegt og landkostir til málnytu og þrifa í betra lagi,
... 315

Í Nýrri jarðabók fyrir Ísland 1861 er Mjóidalur metinn sér til dýrleika, sagður
6 hundruð forn og 9,9 ný. 316
Haldið var opinbert uppboðsþing að Ljósavatni 21. maí 1880. Þar var jörðin
Mjóidalur í Ljósavatnshreppi tilheyrandi dánarbúi Jóns Jónssonar seld hæstbjóðanda,
Kristjáni Jónssyni á Úlfsbæ. 317
Þann 8. maí 1897 var útbúið landamerkjabréf fyrir Mjóadal. Því var þinglýst
29. júní sama ár:
Að austan skilur Mjóadalsá lönd Mjóadals og Íshóls. Að sunnan skilur
Tungufellsá, svo Þvergil og síðast bein stefna úr því vestur á hágrjót,
Mjóadalsland og almenning. Þaðan liggja svo merkin norður háfjallið, eptir
því sem vatnsföll deila sveita milli, norður gegnt upptökum Syðri-Bótarár,
sem að norðan skilur lönd Mjóadals og Mýrar. 318

Kristján Jónsson handsalaði landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Jóni
Ingjaldssyni eiganda 2/3 hluta Mýrar, Jóni Jónssyni ábúanda Mýrar og Karli E.
Friðrikssyni vegna eiganda Íshóls.
Mjóidalur fór í eyði árið 1894. 319 Jörðin var seld Ljósavatnshreppi 4. júní 1897
eða um leið og Íshóll.320 Seljandi var Kristján Jónsson á Úlfsbæ í sama hreppi. Jörðin
var sögð 9,9 hndr. að nýju mati. Engin hús fylgdu eða kúgildi, aðeins seld landeign
jarðarinnar. Var tekið fram að seljanda bæri að annast um og afhenda löggilda
merkjaskrá fyrir landeigninni innan loka júnímánaðar 1898. 321
Mörkum Mjóadalslands er lýst í „skrá yfir Afréttarlönd suður af Bárðardal
vestan Skjálfandafljóts“ sem oddviti í Ljósavatnshreppi gerði í umboði
hreppsnefndarinnar 23. mars 1904 og var þinglesin sama ár. ((Skráin í heild sinni er í
kafla 5.24.3):
C. Mjóadalsland (eign Ljósavatnshrepps). Takmörk þess eru: Að austan er
Mjóadalsá frá syðri Bótará að Tungufellsá. Að sunnan ræður Tungufellsá að
Þvergili, þá ræður Þvergil uns það þrýtur. Að vestan ræður bein stefna vestan
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við öll drög er liggja að Lambám og Grjótá að botni Syðri Botarár
[upphaflega skrifað: Botnár]. Að Norðan ræður syðri Botará [upphaflega
skrifað: Botná] að ósi hennar. 322

5.21 Hjaltadalur ásamt Kambfellskjálka og Timburvöllum
Hjaltadalur er talinn í skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs árið 1446. 323
Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461–1510) kemur
Munkaþverárklaustur eigi í Fnjóskadal:

fram

að

hialltadal oc sollastade med badum dolunum. 324

Í Sigurðarregistri, sem byrjað var að skrá 1525, er minnst á að Hjaltadalur sé
eign Munkaþverárklausturs. 325
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir Hjaltadal 20 hundruð að
dýrleika, grasatekju litla og úthagana bjarglega og búgóða. 326 Þá er Kambfells getið
sem örnefni á Hjaltadal en þar segir:
Kambfell heitir örnefni á Hjaltadal hinumegin árinnar. Það eru munnmæli að
þar hafi bygð verið í fyrndinni. Engin sjást þess nú <merki>, nema fáeinar
tóftaleifar ekki ólíkar fornu bæjarstæði. Ekki má hjer aftur byggja, því
túnstæðið er komið í skriðu, en heyskapur enginn. 327

Í jarðabók Munkaþverárklausturs frá 1760 kemur fram að Kambfell er
eyðihjáleiga Hjaltadals. 328
Munkaþverárklaustursjörðin Hjaltadalur er sögð 18 hundruð í jarðamatinu
1804 en einnig er nefnt að í jarðabókinni sé hún metin á 20 hundruð. Árstekjur af
„afrétt“ eru 1 ríkisdalur og 32 skildingar. Einnig er nefnt í matinu að skriður skemmi
úthaga. 329 Jörðin Kambfell, Munkaþverárklaustursjörð er í matinu sögð 7 hundruð.
Búskapur hafi hafist þar fyrir fimm árum. Í matinu kemur einnig fram að skriður falli
á úthaga. 330
Sveinn Sölvason lögmaður og Munkaþverárklausturshaldari gaf Jóni
Péturssyni á Reykjum leyfi fyrir heyskap á Timburvalladal 24. júní 1773. Í leyfinu
segir hann hafa orðið þess áskynja að einhverjir af klausturlandsetunum brúki slægjur
og heytak á Timburvalladal sem liggi fram úr Fnjóskadal. Þar sem hann viti ekki til
þess að Timburvalladalur tilheyri nokkurri annarri jörðu heldur einungis
Munkaþverárklaustri þá leyfi hann Jóni á Reykjum að slá og heyja þar upp á nokkra
322

Skjal nr. 4 (80) a-b.
Skjal nr. 2 (99).
324
Skjal nr. 2 (102).
325
Skjal nr. 2 (114).
326
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 86.
327
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 86.
328
Skjal nr. 2 (136).
329
Skjal nr. 2 (37) a-b.
330
Skjal nr. 2 (37) a-b.
323

546

547
547
hesta. Leyfi þetta gefi Jóni þó ekki heimild til þess að banna öðrum nauðstöddum
landsetum Munkaþverárklausturs að gera slíkt hið sama eftir tiltölu.331
Þórður Björnsson sýslumaður var staddur á Kambfelli 4. september 1804
ásamt sex bændum úr sveitinni til þess að verðleggja jörðina til tíundar- og
skuldaútsvars en hún hafði verið byggð á fimmta ár eftir að hafa legið í eyði meira en
öld. Viðstaddir voru einnig prestur og hreppstjóri sem fjárhaldsmenn hluta af
tíundargreiðslunum. Á jörðinni, sem tilheyrði Munkaþverárklaustri, var ekkert afgirt
tún og aðeins lítill hluti, u.þ.b. dagsláttur að stærð, í kringum húsin hafði verið sleginn
og hafði gefið 10 bagga heys að sögn ábúanda. Túnstæði, sem rækta mætti með tíð og
tíma, var nokkurn veginn slétt og lá ekki óhentuglega. Jarðvegurinn var hins vegar
hörð og blönduð leirjörð sem þarfnaðist mikils og góðs áburðar til þess að þar sprytti
gras. Því næst skoðuðu þeir engjamark og útheyskap Kambfells um allt það svæði
sem jörðin náði til. Vestan undir hnjúk þeim sem býlið stóð undir, u.þ.b. fjórðung
þingmannaleiðar fram til fjalls frá bænum, fundu þeir mýrlendi, Sláttugilsmýrar
kallað, sem notað var og nota mætti til slægna en í meðal grasári fengjust þar 15
hestar af heyi. Annað engi var ekki að fá þeim megin hnjúksins en austan við hann og
í honum utanverðum fékkst ekki annað slægjuland en nokkrar lágar, jarðgeirar og
bollar sem reittir voru innan um víði og grjót. Þaðan var ekki að fá nema lítið á
hverjum stað enda bæði slitrótt, örðugt og langsótt en samanlagt gerði það þó 9-10
hríshesta í meðalgrasári. Í því landi, sem Kambfelli yrði lagt til og afmarkaðist að
vestanverðu af Hjaltadalsá en að austan af Timburvallaá, var ekki annan heyskap að
finna en þegar var getið. Meðan kotið lá í eyði var landið notað til „afréttar“. Önnur
hlunnindi jarðarinnar voru nokkur grasatekja á báðum dölunum, sæmileg útibeit á
vetrum og landgæði til búsmala en torfrista er sögð ill.
Það var álit skoðunarmanna að jörðin eins og henni var lýst gæfi ekki af sér
meira hey en fóður fyrir 18 ær og 1 hest en ekki veitti af a.m.k. 3 hestum til þess að
geta nýtt sér hinn örðuga og léttvæga heyskap. Þeir töldu því athugandi hvort ekki
væri hægt að leggja jörðinni til heyskap eða engjaítak af nærliggjandi jörðum. Fram
kom að á Timburvalladal, austan við ánna, lægju mýrar sem notaðar hafi verið til
slægna, oftast af ábúendum næstu jarðar, þ.e. klausturjörðinni Sörlastöðum. Þó að
enginn hafi átalið umrædd not þá töldu menn að mýrarnar tilheyrðu ekki Sörlastöðum.
Þær væru hins vegar svo víðáttumiklar að ábúandi Sörlastaða áleit sér skaðlaust að
gefa eftir þriðjung þeirra, þ.e. þann hluta sem syðstur lægi. Þetta töldu
skoðunarmennirnir nauðsynlegt að legðist Kambfelli til slægna en með því myndi
ábúandinn ávallt fá rúma 20 hesta af nytgæfu heyi í meðalgrasári þó í fen og um
langan veg væri að sækja. Þeir úthlutuðu því Kambfelli þessu engjaplássi árlega til
slægna hér eftir en geymdu þó Sörlastöðum rétt þeirra ef nefnt engjamark kæmi til
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með að reynast vera innan takmarka þeirra. Sameiginleg ályktun og verðlagning var
svohljóðandi:
Klaustur Jördunni Kambfelli skal hér epter tilheýra þad Land sem liggur i
Tungu þeirri er bærenn stendur i, og afmarkast af Hialltadalsá ad vestan, og
Tymburvallna á ad austan, allt til þess þær renna samann ad nordannverdu.
Skal þetta land fylgja Kambfelli, þess ábúanda til allra löglegra nytja, framm
til mela og hér ad auki þridjungur ofannnefndra myra fyrer austann
Tymburvallna á til Slægna, epter ádursogdum Skilmálum, og soleides er
Jördenn Kambfell taxerud af oss fyrer Sjö hundrud til Tyunda afgjalds, enn
Landskulld svarest af henni hérepter 2rdr Courant. Enn kúgilldi synest epter
framann upplystu ófært ad setja ad so stöddu [ad-stöddu, ofan línu] sokum
Heyskaparleises. Enn skyllde ofannnefndur Eingjapartur austann framm á
Dalnum ecki géta tilheýrt Jördunni, þá gangi nidur virding hennar til Tyundar
um Tvö hundrud og landskuld epter tiltölu. 332

Að endingu krafðist ábúandi Sörlastaða þess að gripir sínir mættu óhindraðir
njóta göngu fyrir vestan Timburvallaá í hinu nýúthlutaða Kambfellslandi eins og
tíðkast hafði fram til þessa. Það þótti sanngjarnt svo lengi sem heyskapur
Kambfellsábúanda skemmdist ekki við það sem þótti ólíklegt því að landið var svo
víðáttumikið.
Þann 16. júlí 1819 var Þórður Björnsson sýslumaður til staðar í Hjaltadal að
beiðni ábúenda Munkaþverárklausturjarðanna Hjaltadals og Tungu til þess að álíta
landbrot og skemmdir sem Hjaltadalur og nærliggjandi eyðikot Kambfell urðu fyrir í
stórrigningum þann 11. júlí 1818. Ábúendur vildu fá afgjöld jarðanna lækkuð í
samræmi við rýrnun landgæða. Sýslumaður útnefndi álitsmenn og var riðið á landið
undir leiðsögn Árna Dínussonar í Hjaltadal. Staðháttum lýstu þeir þannig:
Mestallt land sem tilheyrir Jördunne Hjaltadal, liggur sudur frá bæ,
frammeptir einsnefndum Dal, fyrir vestann ána. Þetta land, sem liggur i brattri
Fjallshlýd, hefir leingi ad undanförnu vered Skridum og jardnámi underorped,
sem nóg siást merki til; enn sjerilagi hafa þar, ofann ummgétenn Dag,
frammhlauped 12 Skridur, stærri og minni, flestar frá Fjallsbrún og ofanná
Undirlendi, edur ofann í á, hvörjar burtteked hafa þad lited af Slægjulandi,
sem fannst i þessu takmarki, enn sjerilagi mikid hagbeitar land, sem ádur var
notad fyrir Búsmala frá Hjaltadal, bæde Sumar og Vetur. Hjer greint land
liggur á milli bæarins, og sokalladra Stífluhóla; enn fyrer framann nefnda
hóla, hvar einkanlegast var Hjalltadal tilheyrande land fyrir Afréttarpeníng,
líka til nockurrar grasatekju, má mestöll fjallshlídinn, fyrer vestann ána, fram
til mela, segjast kominn i grjótskridur og Jardföll, enn Undirlendi i aur, grjót
og Sand, ad undanteknum litlum Jardgeirum og Lauftorfum, sem epter standa
hjer og þar. Epter Hjaltadals ábúanda Sögn, sem af kunnigum meinast
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sannferdug, gjörer túnid þar, i medal-grasári 1 ½ kyrfódur af Tödu, enn
úteingi allt 30 til 40 hesta heýs. 333

Álitsmenn vissu af snjóflóði sem hafði fallið á Hjaltadal árið 1738 og eyðilagt
tún og land, brotið bæinn og banað fólki og gripum. Það hafi orðið til þess að
landskuldin var lækkuð um helming, þ.e. í 60 álnir, sem sé of hátt miðað við
núverandi ástand jarðarinnar.
Skemmdirnar höfðu valdið því að Kambfell, sem átti land á austanverðum
Hjaltadal, lagðist í eyði vorið áður. Ástandi jarðarinnar lýstu álitsmenn þannig:
Tún skjækillenn, umm kríng kofana, hefir á nærstu árum, géfid af sjer allt ad
20 böggum heýs, enn örskammt fyrir sunnan hann hafa falled i fyrra 2ær
stórar Skridur, nærfeldt hvör vid adra, frá Fjallsbrún ofann ad á, hvörra hin
ytri tók af grundarpart, ádur notadann til heyreitíngs; auk þessara tók sig upp
Skrida, ofarlega i Fjallinu, sem stefndi á bæar kofana, enn standsade i
fiallshlídinni; þó faeinar Skridur hafi falled frammepter eýstri Dals hlídinni,
allt ad móts vid Stífluhóla, taka þær egenlega þar til, því fyrer framann þá er
so ad segja gjörvallur Jardvegur i hlýdinni frammhlaupinn, og af þeim
Landbrotum hreint aftekinn sá litli heýskapur, sem kotinu tilheyrdi á
sokölludum Sláttugilsmýrum, og ad ödru leyti beitar- og Afréttar-land þar
frammfrá enn i austannverdum Kambfells hnjúk hafa ecki stór felldar Skridur
falled. 334

Ólíklegt var talið að þær skemmdir, sem landbrotin höfðu valdið, myndu
ganga aftur í nálægri framtíð. Einnig töldu álitsmenn ólíklegt að kotið Kambfell
myndi nokkurn tíma byggjast upp aftur svo gagn væri að. Ábúandi Hjaltadals, sem
hafði nýtt land Kambfells síðan það lagðist í eyði, óskaði að það yrði lagt til
Hjaltadals og sú ráðstöfun yrði varanleg en fyrir það væri hann reiðubúinn að greiða
70 álna leigu.
Það var sameiginleg niðurstaða álitsmanna að skaðann, sem Hjaltadalur hafði
orðið fyrir, mætti meta til 20 álna sem væri þriðjungur af landskuld jarðarinnar.
Einnig töldu þeir að 50 álnir væru of há leiga fyrir Hjaltadal jafnvel þó að land
Kambfells legðist til. Því það sem væri jörðinni helst til ágætis, nefnilega landið á
dalnum fyrir framan, væri að mestu tapað fyrir búpening og geldfé og gæfi ekki
sumarhaga fyrir meiri „afréttarpening“ en um 200 lamba og kinda eftir venjulegri
tiltölu, auk bóndans kvífjár.
Útdráttur úr úttektabók vesturhluta Munkaþverárklaustursjarða var lagður fram
í aukarétti að Grund í Eyjafirði 26. janúar 1825 og vitnar Gunnlaugur Briem
sýslumaður að uppskriftin sé samhljóða frumritinu. Úttektin fór fram 10.-11.
september 1824 og aftan við skoðunargerð er getið eigna sem ekki komu fram í
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úttektinni sökum fjarlægðar þeirra frá klaustrinu. Þar á meðal er eyðijörðin Kambfell í
Fnjóskadal með tilheyrandi „afrétt“.335
Björn Jónsson, umboðsmaður vesturhluta Munkaþverárklausturs, byggði Árna
Dínussyni Hjaltadal ásamt eyðijörðinni Kambfelli og undirliggjandi „afrétt“ með
byggingarbréfi dagsettu 30. mars 1825. 336
Sigurður Árnason, prestur á Hálsi segir í sóknalýsingu sinni árið 1839:
Fram af Fnjóskadal liggja til öræfa þrír afdalir sem fjöll aðskilja, eins og
kortið sýnir. Hinn austasti er hér um 2/3, miðdalurinn ca. ½ og sá vestasti full
mæling þingmannaleiðar. Þeir eru hafðir fyrir afréttarlönd geldfjár og næst
byggðum fyrir búsmala.
Milli austari dalanna stendur hátt fjall, Kambfellshnjúkur nefnt. Stóð þar fyrir
skömmu norðvestan undir kot eitt að nafni Kambfell, sem eyðilagðist vegna
skriðufalla á tún og engi. ...
Miðdalurinn, Hjaltadalur, heyrir og til einsnefndri sama klausturs
[Munkaþverár] jörð, en Timburvalladalur, sá austasti, Sörlastöðum að
austanverðu, en að vestan fyrrum Kambfelli, sem nú er lagt undir Hjaltadal. 337

Á manntalsþingi á Hálsi 22. maí 1846 var lesin upp skoðunargjörð um hvað
margt fé mætti að skaðlausu taka í „Hjaltadalsafrétt“. Inntaks er ekki getið að öðru
leyti en því að fjöldinn, sem álitið var að hægt væri að taka, var 1.200 fjár. 338
Jarðamatið 1849-1850 segir Hálshrepp mega kallast sjálffæran að
„afréttarlandi“ og jörðunum innst í dalnum, Sörlastöðum og Hjaltadal, talið
„afréttarland“ til kosta. 339 Sörlastaðir eru sagðir hafa „afréttarhlunnindi“ en um
Hjaltadal er eftirfarandi:
landrými mikið og geldfjár upprekstur til góðra hlunninda.

Einnig segir um Hjaltadal í jarðamatinu 1849-1850:
Hjaltadalur nú 20 hndr ad dyrleika. ... Eingi ad meiraparti lángsokt, lika
slitrótt, meira á þurru, og sæmilega heÿgott og vídatta talsverd. Landkostir til
allra afnota i medallagi; landrými mikid og geldfjár upprekstur til gódra
hlunninda. ... 340

Jón Sigurðsson í Yztafelli segir Kambfell hafa staðið austan Hjaltadalsár, beint
móti Hjaltadalsbæ. Byggð hafi hafist þar að nýju á seinni hluta 18. aldar og vitað fyrir
víst um þrjá bændur, sem þar bjuggu. Árið 1818 gerði ægilegar úrkomur með fádæma
skriðuföllum í framdölum. Kambfellsbóndi gekk upp í fjallið og sá sprungu í brúninni
yfir bænum og flýði jörðina næsta vor. Síðan hafi ekki verið búið þar. Jón nefnir
335
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einnig tvö selstæði Kambfellsmegin í Hjaltadal, Bjarnarsel, skammt fyrir sunnan
Kambfell, og Smáhólasel, sem sé nokkru norðar en Stífluhólar austan ár. Engar sagnir
fylgi þessum tóftum. 341
Einnig segir Jón Sigurðsson í Yztafelli Timburvallabæ hafa staðið sunnanvert
undir norðurhyrnu Kambfells, og jörðina hafa verið stóra og landrúma. Árið 1868 hafi
verið byggður þar bær, en byggðin aðeins staðið fá ár. 342 Hann segir engar sagnir um
eyðibýli innar á Timburvalladal vestan ár, en utar hafi verið Tungufell, austan undir
norðurhala Kambfells. Þar sjái glöggt til bæjartótta og vallargarðs, en enginn viti, á
hvaða öld byggt var. 343
Mál Jóns Gunnlaugssonar á Sörlastöðum og Ara Sæmundssonar
klausturhaldara á Munkaþverá, vegna klausturjarðarinnar Hjaltadals, fór fyrir
sáttanefnd á Akureyri 3. október 1860. Sættum var komið á og lofaði Jón á
Sörlastöðum m.a. að hann skyldi sleppa öllu tilkalli til landsins vestan
Timburvalladalsár. Nánari umfjöllun er að finna um málið í kafla 5.15 um
Sörlastaði. 344
Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Hjaltadals segir að heima sé lítið
en grasgott engi. Hins vegar sé fram á „Hjaltadalsafrétt“ hafður og megi hafa
töluverðan heyskap en mjög erfitt sé að sækja hann þangað vegna fjarlægðar.
Landrými er mikið fram til dala og töluvert „afréttarland“ fylgir jörðinni. Vetrarbeit er
góð í góðum árum en í harðindavetrum er mjög snjóþungt og vorhart. 345
Landamerkjabréf fyrir Hjaltadal var útbúið 16. janúar 1883. Því var þinglýst
18. júní 1884 án mótmæla:
Að austan ræður Timburvallaá.
Að norðan merkjagarður, er liggur miðja vegu milli Snæbjarnarstaða og
Hjaltadals.
Að vestan ræður Fjallið.
Að sunnan eru Öræfi. 346

Stephan Stephensen umboðsmaður skrifaði undir landamerkjabréfið. Sigurgeir
Hallgrímsson og Benedikt Sigurðsson í Hjaltadal skrifuðu undir 21. febrúar 1883 sem
og Bjarni Davíðsson á Snæbjarnarstöðum og S. Bergvinsson á Sörlastöðum.
Benedikt Sigurðsson ábúandi í Hjaltadal skrifaði sýslumanni 3. apríl 1891 og
óskaði eftir að fá ábýlisjörð sína keypta. Hann bað sýslumann ennfremur um að afla
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álits umboðsmanns jarðarinnar. Í lýsingu jarðarinnar, sem gerð var 6. júní 1891,
kemur m.a. eftirfarandi fram:
Jörðin á afrjettarland fyrir 1200 fjár, innan um það eru aðalslægjur
jarðarinnar, reitingssamar og fjarlægar; en með nægum vinnukrafti má fá af
þeim 140 hesta af heyji árlega. Búfjárhagar eru nægjir, en lyggja ásamt
afrjéttarlandi fyrir skémdum af skriðuföllum og snjóflóðum. Útbeit er
kjarngóð, þegar til hennar nær, en notast opt illa fyrir stórviðrum, sem líka
valda skémdum á þökum og veggjum á húsum jarðarinnar; einnig miklum
uppblástri á landi hennar, einkum því er næst lyggur túni. 347

Stephan Stephensen umboðsmaður Munkaþverárklausturs skrifaði sýslumanni
16. maí 1891 og lýsti þeim jörðum sem ábúendur Munkaþverárklaustursjarða höfðu
óskað eftir að kaupa. Þar kemur m.a. fram að Hjaltadalur hafi óþrjótandi land og
miklar slægjur en sumar séu í fjarska. 348 Ekki varð af sölunni að því sinni.
Vegna fyrirhugaðrar sölu eyðijarðarinnar Hjaltadals fór fram virðing á henni
þann 13. mars 1911. Virðingarmenn segja að flest bendi til þess að jörðin leggist
endanlega í eyði enda sé leitað kaups á jörðinni með það eitt fyrir augum að
Hálshreppur fái umráð þess „afréttarlands“ sem henni fylgi. Fram kemur að jörðin
hafi verið í eyði síðastliðin þrjú ár en fyrsta árið hafi nytjar hennar verið leigðar en
síðastliðin tvö ár hafi Hálshreppur haft jarðarnytjarnar á leigu. Öll þrjú árin, sem
jörðin hefur legið í eyði, var reynt að útvega ábúendur en án árangurs og er ástæðan
sögð lega jarðarinnar og margskonar erfiðleikar en þar er m.a. óhemju veðrasamt. Í
virðingargerðinni segir ennfremur:
Jörð þessi liggur innst í Fnjóskadalnum og gengur þar inn af afréttardalur,
samnefndur henni, og líka heyrir henni til Timburvalladalur vestan megin,
sem er afréttardalur austan við Hjaltadalinn. Landrými er þannig geysimikið,
og sauðland gott. Heyskap hefir og verið hægt að fá all mikinn með því að
sækja hann afar langt, inn alla afréttina. 349

Um framtíðarafnot jarðarinnar segja virðingarmenn að ekki verði annað séð en
þau verði sáralítil önnur en upprekstur sauðfjár í „afréttina“ vegna þess hversu
afskekkt jörðin er. Það séu aðeins tvær nálægustu jarðirnar, Snæbjarnarstaðir og
Sörlastaðir, sem hugsanlega geti notað slægjurnar og beitina þar. Það hafi líka verið
gert undanfarin tvö ár en ástæðan er tvíbýli á Sörlastöðum sem veldur því að sú jörð
er fullsetin. Þar sem annað býlið muni leggjast af í vor telja þeir litla þörf fyrir slægjueða beitarnytjar af Hjaltadalslandi enda rýrni túnnytjar fljótt, fari í órækt og eyðist af
„afréttarfé“. Upprekstur fjár í Hjaltadalsland telja þeir, með hliðsjón af reynslu
undanfarinna ára, um 15 hundruð árlega. Þriggja aura gjald sé tekið fyrir hverja kind

347

Skjal nr. 2 (187).
Skjal nr. 2 (184).
349
Skjal nr. 2 (174).
348

552

553
553
en að frádregnum kostnaði við „afréttarumsjón“, grenjapössun, fyrirstöðu o.s.frv. eru
árlegar tekjur af landinu í hæsta lagi 30 kr.
Virðingargerðin var send Pétri Jónssyni á Gautlöndum umboðsmanni
Norðursýslujarða og er umsögn hans dagsett 22. desember 1911. Þar kemur m.a. fram
þegar hreppsnefnd Hálshrepps fékk Hjaltadal með núverandi leigumála 1909 þá hafi
hreppsnefnd annars hrepps sótt um jörðina með sama afgjaldi. Umboðsmaður er
ósammála virðingarmönnunum um þá upphæð sem þeir verðlögðu Hjaltadal á. Hann
segir að vissulega séu tún og heimaengi jarðarinnar, sem full þörf væri á að nota frá
næstu jörðum, mjög heyskaparlítil. Ef hins vegar væri sett „afréttargirðing“ sunnan
við tún Hjaltadals, sem ekki væri vanþörf á fyrir nærliggjandi jarðir og svaraði vel
kostnaði, mætti viðhalda túni og engjum til slægna. Einnig liggi þrír dalkjálkar fram
nyrst í landi Hjaltadals og sé sjaldgæft að ekki sé góð vetrarbeit á einhverjum þeirra
sem gæti nýst nærliggjandi jörðum. Loks séu slægjur suður í landinu þar sem
„afréttarfé“ gangi, sem nota mætti að einhverju leyti frá öðrum jörðum og séu þær
engu meira verðar nú fyrir afréttarfé en verið hafi þegar þær hafa verið mikið notaðar.
Umboðsmaður bendir á þó svo að þeir, sem næstir búa, geti haft mikilsverð not af
Hjaltadal sé það ekki trygging fyrir því að þeir vilji borga raunvirði þeirra þar sem
þeir eru einir um hituna. Hann segist ekki sjá neitt verulega athugavert við það þó
sveitarfélagið fái jörðina með góðum kjörum þar sem „afréttarlandið“ sé best komið í
höndum þess.
Pétur umboðsmaður gefur einnig umsögn um Snæbjarnarstaði og telur verðið
full lágt hjá virðingarmönnunum. Hann segir að virðingarmennirnir bendi á ágang
„afréttarfjár“ en tiltölulega auðvelt sé með samtökum að stífla þann ágang með
„afréttargirðingu“. Yrði það gert hefðu Snæbjarnarstaðir þægilegan aðgang að
gripahaga, vetrarbeit og slægjum í Hjaltadalslandi norðan við umrædda girðingu.
Stjórnarráði seldi Hálshreppi Hjaltadal og er afsalið dagsett 21. október
1912. 350
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hjaltadals hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Hjaltadal eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Landið er geysimikið, bæði sjálft heimalandið og afréttardalir,
sem fylgja. Kjarngott, sauðland hið bezta og vetrarbeit þar í bezta lagi. Nú
sem stendur, er jörðin notuð sem upprekstrarland. Upprekstrartekjur um 50
krónur. Auk þess nokkur slægjunot, frá næstu bæjum. Hjaltadalur var innsti
bær í F<n>jóskadalnum, 3 km innar en Snæbjarnastaðir. 351

Sala Hálshrepps á jörðinni til bænda á Snæbjarnarstöðum og Sörlastöðum
virðist ekki hafa verið þinglesin, en 27. ágúst 1950 var gerð yfirlýsing um skipti
Hjaltadals milli síðarnefndu jarðanna. 352 Yfirlýsingin er svohljóðandi:
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Við undirritaðir eigendur eyðijarðarinnar Hjaltadals í Hálshreppi í Suður
Þingeyjarsýslu höfum komið okkur saman um að skipta henni á milli okkar
þannig:
Jón Ólafsson á Snæbjarnarstöðum á Hjaltadal, vestan Hjaltadalsár og
Krókana, vestan fyrsta Hrauntungufjalls.
Ólafur Pálsson á Sörlastöðum á Hjaltadal austan Hjaltadalsár og Austur Krók
og Timburvalladal, vestan Timburvalladalsár.
Landamerkin eru norðan í miðju fyrsta Hrauntungufjalli. 353

Hjaltadalshluti Snæbjarnarstaðabónda var seldur Hálshreppi ásamt
Snæbjarnarstöðum 24. júní 1958. 354 Sá hluti Hjaltadals, sem féll undir Sörlastaði, mun
vera kallaður Kambfellskjálki. Þann hluta seldi eigandi Sörlastaða Þórðarstaðabónda
23. júlí 1955. 355 Þar er eftirfarandi sagt um landamerki:
Að austan og sunnan háfjöll, að vestan í miðja fyrstu Hrauntungu, síðan
Hjaltadalsá, að norðan lína um hæstan Kirkjuhól í norðvesturhorn
Kambfellshnjúks.

Þórðarstaðabóndi
seldi
Hálshreppi
Kambfellskjálka
með
sömu
356
landamerkjalýsingu 9. maí 1966.
Að sögn Jóns Sigurðssonar í Yztafelli er Hjaltadalur mikil jörð að landi og
hafði nytjar inn um allan dal. Síðasti ábúandi hafi flutt þaðan árið 1908. Jón getur
nokkurra tófta á Hjaltadal vestan ár, Grænutótta, 4 km sunnar Hjaltadal og
Stíflhólasels, nálægt 2 km sunnar Grænutóttum. Um þær séu engar sagnir. Nálægt 10
km suður frá Hjaltadalsbæ séu miklar, sléttar mýrar, nefndar Bæjarstæðismýrar, sem
liggi um 400 m yfir sjó og þó góðar engjar. Þar hafi oft verið heyjað á seinni öldum.
Fólk í Hjaltadal muni skömmu eftir aldamótin 1800 hafa legið þar við grös. Þá voru
tóttir enn svo glöggar þar, sem hét Bæjarstæði, upp við fjallið, að tjaldað var
brekánum yfir eina tóttina. Bjó grasafólkið þar. Gerði mikla rigningu og fór fólk heim,
en þegar um var vitjað, hafði skriða hlaupið yfir tætturnar og farangurinn. 357
5.22 Bleiksmýrardalur austan Fnjóskár
Engar heimildir eða sagnir virðast um býli eða selstöður á austanverðum
Bleiksmýrardal, inn frá Tungu. 358
Halldór Loftsson prestur gaf Grundarkirkju í Eyjafirði 8. desember 1403.
(Ekki kemur fram hvorum megin Fnjóskár þetta er):
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lx. yxnaRekstur j bleiksmyrardal. 359

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar var tekin saman árið 1461 og á næstu
áratugum (1461-1510). Þar kemur fram að Munkaþverárklaustur eigi í Fnjóskadal:
bleiksmyrardalr allr firir avstan aa. jardareign med ollum gædvm a mille
soluagils oc seyru þeirrar sem ofan fellr vm mitt brunagerde. 360

Óvíst er hvort síðari setningin í tilvitnuninni á við jörðina Brúnagerði eða
Bleiksmýrardal.
Í Sigurðarregistri er það hins vegar orðað svo að Munkaþverárklaustur eigi:
bleiksmyrardal fyrir austan áá med jardar eign og ollum giædum áa milli
soluagils og seyru þeirrar er fellu ofan vm mitt hraunagerdi. 361

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir um Munkaþverá árið 1712:
Afrjettarland liggur undir klaustrið, Bleiksmýrardalur austan framm, er liggur
fram frá Fnjóskadal. Þángað er rekið á sumur hross, og hefur so áður venja
verið. 362

Ekki verður séð, að Jarðabókin minnist á nýtingu klausturjarða á
Bleiksmýrardal. Hið sama er að segja um sýslu- og sóknalýsingar Eyjafjarðarsýslu,
sem gerðar voru á vegum Hins íslenzka bókmenntafélags um 1840 eða síðar.
Hins vegar kemur fram í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns í
umfjöllun um Illugastaði árið 1712:
Afrjettarland á kirkjan eður jörðin fram úr Fnjóskadal hálfan Bleiksmýrardal
fyrir framan klausturlandið. Engin not hefur nú jörðin þessa afrjettar, en ýmsir
láta þángað hesta sína í leyfisleysi. 363

Um þessa eign Illugastaðakirkju urðu síðan málaferli um miðja 19. öld sem
síðar verður vikið að.
Sýslumaður (varalögmaður) bauð íbúum í Fnjóskadal Munkaþverárklausturs
„afréttardali“ fyrir billegan lambatoll, nefnilega hálfan Bleiksmýrardal,
Timburvalladal og Hjaltadal á manntalsþingi að Hálsi 30. maí 1722: Hvar til allir
sameiginlega svöruðu að þeir lambatollana fyrir næstliðið og komandi ár við
sýslumanninn ánægjanlega forlíka vilja. 364
Þriðjungur Bleiksmýrardals austan Fnjóskár var heimaland Tungu í Fnjóskadal
en ábúendur í Tungu höfðu nýtt hina tvo þriðjunga dalsins eins og kemur fram í
álitsgerð sýslumanns og skoðunarmanna 16. júlí 1819, en miklar skemmdir urðu á
Tungu í stórrigningum 11. júlí 1818. Þar segir:
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Rydum vjer framm, fyrer vestann Fnjótská, á sokalladann Bleiksmýrardal, til
ad géta þess betur sjed og skodad þaug Spjöll og Landbrot, sem nefndann dag
skédu á tjedrar Jardar bithaga og afréttarlandi, hvör vjer fundum ad vera
soleidis: Frá gamallri Tíd hefir þad vered venja, ad hjerumm 10 til 14 bændur
i Fnjótskadal hafa árlega feinged afrétt, fyrer lömb sín og gélldfé, hjá
ábúendum Túngu, hvörjer sjerilagi hafa leigt tvo þridjúnga af Bleiksmyrardals
austare kjálka, enn sá eine þridjungur, sem nærst liggur byggdinni, fyrir
austann Fnjóská, heim frá so nefndum Hamarslæk, er Jördinni afskamtad
heimaland; þessa lands fremste og betste Partur, … 365

Útdráttur úr úttektabók vesturhluta Munkaþverárklaustursjarða var lagður fram
í aukarétti að Grund í Eyjafirði 26. janúar 1825 og vitnar Gunnlaugur Briem
sýslumaður að uppskriftin sé samhljóða frumritinu. Úttektin fór fram 10.-11.
september 1824 og aftan við það, sem skoðað var, er eigna getið sem ekki komu fram
í úttektinni sökum fjarlægðar þeirra frá klaustrinu. Þar á meðal er „afréttarland“ á
Bleiksmýrardal sem liggur næst klausturjörðinni Tungu í Fnjóskadal en vegna
náttúrlegra orsaka hefur enginn notað það í langan tíma. 366
Á manntalsþingi á Ljósavatni 17. maí 1841 var lesið upp bréf A.
Sæmundssonar klausturhaldara, dagsett 22. apríl 1841, um útmælingu og aðra
álitsgjörð yfir part Munkaþverárklausturs á Bleiksmýrardal öllum hlutaðeigandi til
umhugsunar. Inntak bréfsins er ekki tilgreint. 367 Klausturhaldarinn lét lesa annað bréf
á manntalsþingi á Hálsi 19. maí 1841. Það fjallaði um útmælingu og álitsgjörð til þess
að setja niður nýlendur á þeim hluta Bleiksmýrardals sem tilheyrði
Munkaþverárklaustri svo að viðkomandi aðilar gætu undirbúið sig.368 Bændum á
Svalbarði var tilkynnt um fyrirhugaða áreiðargjörð á Bleiksmýrardal á manntalsþingi
þar 22. maí 1841. 369
Var þetta í framhaldi af umsókn Höskulds Jónssonar (1792-1863) til
rentukammers um að mega byggja á Bleiksmýrardal, en hann fékk afsvar árið
1842. 370
Við áreiðargerð 16. júlí 1841 mætti m.a. Kristján Jónsson á Illugastöðum.
Taldi umboðsmaður hann gagnkunnugan og vildi taka tillit til þess að Kristján meinti
sig hafa einhvern rétt til Bleiksmýrardals að austanverðu. Var kannað land fyrir
framan Hamarslæk, þar sem hluti Munkaþverárklausturs var álitinn byrja. Á
svonefndri Bleiksmýri fannst engin afgerandi hindrun móti nýlendubyggingu, þar var
túnstæði, slægjuland, bæjarstæði, vatnsból, velta til byggingarinnar og ekki
stórkostleg snjóflóðahætta úr fjallinu fyrir ofan. Vegurinn frá byggð og fram á
Bleiksmýri var álitinn 3 mílur, en mjög tæpur og hættulegur víða, svo að ófært mátti
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álíta með flutning, en illskárra virtist að vestanverðu við Fnjóská. Umboðsmaðurinn
bað bókað, þó að nýlendustofnun væri möguleg á þessum stað, væri hún samt
óstofnandi fyrir fátækling, sem ekki kynni almennustu og mest áríðandi sveitar- og
landvinnu, en Höskuldur Jónsson á Ráeyrarkoti væri sagður fullkomlega ókunnandi
að slætti. Áreiðarmenn álitu ógerandi að reyna nýbyggingu á Bleiksmýri nema fyrir
efna- og dugnaðarmenn vegna afstöðunnar, einkum vegalengdar og erfiðleika frá
mannabyggð. 371
Illugastaðir í Fnjóskadal voru meðal jarða þeirra, sem konungur seldi Henrik
Bjelke 3. apríl 1674. 372
Á manntalsþingi á Hálsi 1. júní 1844 var lesin lögfesta fyrir jörðinni
Illugastöðum ásamt hjáleigum og Bleiksmýrardal austan Fnjóskár. Bjarni
Guðmundsson í Tungu mótmælti hvað snerti landspartinn á milli Sölvagils og Seyru.
Annars er inntaks lögfestunnar ekki getið. 373
Friðlýsing Bjarna Guðmundssonar ábúanda í Tungu á landi Tungu og
Bleiksmýrardals austanverðs var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi 22. maí 1849.
Einnig var lesin upp sættargerð milli Bjarna og séra Jóns Kristjánssonar í Ystafelli um
sameiginleg „afréttarnot“ á austanverðum Bleiksmýrardal og mótmælti presturinn
friðlýsingunni að því leyti sem hún stríddi gegn umræddri sættargerð. 374
Árið 1850 ætlaði umboðsmaður Munkaþverárklausturs, Ari Sæmundsson, að
bjóða afréttarlandið upp til leigu á manntalsþingi. Þá hafði hann fengið pata af því, að
hálfur Bleiksmýrardalur hefði verið seldur með Illugastöðum og tilkynnt amtmanni,
sem skipaði honum, samkvæmt tillögu umboðsmanns, að leigja dalinn í 5 ár. Eigandi
Illugastaða, Þuríður Aradóttir, gerði forboð gegn því, þar eð hún hefði keypt landið
með jörðinni Illugastöðum og lagði fram afsalsbréf því til sönnunar.375 Hafði eigandi
Illugastaða „samqvæmt Sigurdarregistri“ lögfest Bleiksmýrardal fyrir austan Fnjóská
og allt land milli Sölvagils og Seyru, sem féll ofan um mitt Brúnagerði árið 1844. 376
Ekki náðust sættir í málinu og stóðu málaferlin yfir árin 1850-1855. Fór það tvisvar
fyrir landsyfirrétt.
Aukahéraðsréttur dæmdi 11. ágúst 1851:
Sameigendum jardarinnar Illugastada i Fnjotskadal ekkjunni Þuridi Aradottur
[leiðrétt úr: Arnadottir] og ómyndugum syni hennar Arngrimi Andressÿni, ber
Afrettarlandid á Bleiksmýrardal öllum austan ár frá Vothamar til Odeilu. 377
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Landsyfirréttur vísaði þessum dómi aftur heim í hérað því að dómarinn hefði
dæmt hann einn án meðdómsmanna. Aukahéraðsréttur 25. nóvember 1853 dæmdi
hins vegar:
Afrjettarlandið Bleiksmýrardalur allur fyrir austan Fnjóská frá Hamarslæk og
suður á öræfi, á að tilheyra Múnkaþverár klaustri, sem fullkomin og átölulaus
eign, og eigindómur þess.
Mæðginunum Þuríði Aradóttur og syni hennar Arngrími Andressyni, ber að
greiða klaustrinu sanngjarna borgun fyrir not þau og brúkun, sem þau hafa
haft af dalnum, síðan þau fyrst voru ákærð um brúkun hans, eptir kunnugra og
óvilhallra af rjettinum útnefndra manna mati. 378

Landsyfirréttur staðfesti dóm undirréttar í máli Illugastaðamanna gegn
Munkaþverárklaustri 25. júní 1855, þó þannig að Illugastaðamenn ættu upprekstur
fyrir geldfénað á Bleiksmýrardal austan Fnjóskár ókeypis. 379 Í forsendum dómsins
segir að áfrýjendur hafi ekki fært rök að því að Munkaþverárklaustur hafi eignast
Bleiksmýrardal ásamt jörðinni Illugastöðum. Séu allar líkur fremur fyrir því að
klaustrið hafi eignast dalinn austan Fnjóskár með sérstakri heimild. Vísað er til
máldaga Ólafs Rögnvaldssonar og Sigurðarregisturs og sagt:
En hinir tveir tilvitnuðu máldagar sýna með ljósum og berum orðum, að
Munka-Þverárklaustur átti á 15. og 16. öld það umþrætta afréttarland austan
Fnjóskár, og það ekki sem eigandi Illugastaða, heldur ex titulo speciali, því
Illugastaðir og Bleiksmýrardalur eru í Ólafs máldaga taldar sem aðskildar
eignir, og hvort út af fyrir sig, sem ljósast vottast af því, að aðgreiningsmerki
er í þessum máldaga (eftir hinu framlagða, sannaða eftirliti [svo, hlýtur að
vera misritun eða misprentun fyrir: eftirriti]) millum Illugastaða og
Bleiksmýrardals, er ekki gat átt sér stað, ef hin síðartalda eign hefði verið einn
kvótapartur eður integrerandi hluti úr jörðunni Illugastöðum. Og þegar svona
er ástatt, er eðlilegast að skilja orð máldagans, eins og þau liggja, þegar að
öðru leyti ekki eru neinar þær ástæður fyrir hendi, sem leiða til þess að skilja
orðin annað hvort í þrengra eða rýmra skilningi en næst liggur eftir þeim
sjálfum eða orðaskipuninni. Samkvæmt Ólafsmáldaga verður það yngra
Sigurðarregistur einnig að skiljast, hvað og er því auðveldara sem orð og
orðaskipun er því nær hin sama.

Hins vegar var varakrafan um geldfjárrekstur í „oftnefnt afréttarland“ á
sumrum tekin til greina. 380
Í yfirmatsgerð árið 1850 segir m.a. varðandi framlagðar kærur:
Einnig frá Umbodsmanni A. Sæmundssen, uppástand um þad að þrætuland á
Bleiksmÿrardal, austan verdum; verdi hjer i Sysslu metid á samt Hálshrepps
jördum, hvar þad liggur. - 381
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Í yfirliti yfirmatsnefndar um mat á jörðum segir síðast í umfjöllun um
Hálshrepp:
2, eptir uppástandi Umbodmannsins A. Sæmundsens er hjer sieri lagi ad meta
þrætulandid, austanverdan Bleiksmÿrardal sem ádur ómetinn med
Illugastödum, og þÿkir þessi afrejttar partur hæfilega metinn
75 [rd]-- 382

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Bleiksmýrardals austan Fnjóskár
segir að framan við svokallaðan Hamarslæk sé allmikið „afréttarland“ og það sé álitið
vera góður „afréttur“. Talið er að sumri til sé dalurinn ekki ofsettur þó að þar gangi 20
trippi og 800-900 fjár. Af þeim sökum er talið að hækka mætti leiguna úr 12 krónum í
24 krónur. Bleiksmýrardalur kemur einnig við sögu í lýsingu á Tungu en þar segir að
heyskapur sé notaður langt fram á Bleiksmýrardal og með mikilli fyrirhöfn megi ná
þaðan um 100 hestum heys. 383
Um skeið, a.m.k., var hálfur Bleiksmýrardalur, 4 hundruð að mati, byggður
með jörðinni Tungu eins og kemur fram í byggingarbréfi 19. júní 1911. 384
Í virðingargjörð sinni fyrir Þeistareykjalandi, frá 30. júní 1914, bera
virðingarmennirnir matið á landinu í jarðabókinni frá 1860 [hér er væntanlega átt við
jarðabókina 1861] saman við önnur „afréttar-“ og öræfalönd í sýslunni. Þau lönd sem
þeir telja upp eru eftirfarandi; Svínadalsland, Svartárkotsland, Bleiksmýrardalur og
Framfjöll. 385
Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 var Austur-Bleiksmýrardalur þjóðeign.
Umráðamaður var Pétur Jónsson á Gautlöndum en notandi Sigtryggur Jónsson í
Tungu. Landið var, ásamt Vestur-Bleiksmýrardal, 9,6 hundruð að dýrleika. Matsmenn
mátu Austur-Bleiksmýrardal á 300 krónur en landið á Vestur-Bleiksmýrardal á 650
krónur. Eftirfarandi upplýsingar um Austur-Bleiksmýrardal eru einnig fengnar úr
matinu:
Land þetta, sem er afréttarland, liggur fram af Tungu landi austan Fnjóskár,
fram til öræfa, og er afar langt, en víðast hvar mjótt og fremur snögglent,
einkum eftir því, sem fram dregur, þó talið mikið fremur kjarnagott sauðland,
en afréttin erfið vegna legu sinnar. 386

Fyrir hönd hreppsnefndar Hálshrepps skrifaði Guðni Þorsteinsson
Stjórnarráðinu bréf, dagsett 6. maí 1918, þar sem hann fór þess á leit að Hálshreppur
fengi keyptan „afréttarkjálkann“ svonefndan Austur-Bleiksmýrardal. Hann tók
jafnframt fram í bréfi sínu að hreppsnefndin hafi beðið átekta þangað til ljóst varð að
ábúandi Tungu næði ekki kaupum á „afréttinum“. Einnig gat hann þess að kaupbeiðni
382

Skjal nr. 2 (40) a-b.
Skjal nr. 2 (133).
384
Skjal nr. 20 (5).
385
Skjal nr. 2 (210).
386
Skjal nr. 2 (43).
383

559

560
560
hreppsins væri með fullu samþykki téðs ábúanda sem myndi halda ábúðarrétti sínum á
„afréttinum“ með óbreyttum kjörum þó svo að hreppurinn eignaðist hann. Hann
sagðist vonast til þess að Stjórnarráðið samþykkti málaleitan hreppsnefndar því að
eðlilegast og heillaríkast væri að hrepparnir hefðu fullt umráðavald yfir „afréttum“
sínum. Með bréfi sínu lét hann fylgja nokkur skjöl. Þar á meðal var útdráttur úr
aðalfundargerð sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu frá 1.-4. mars 1916. Þar voru
lagðar fram umsóknir um kaup á þjóðjörðum, m.a. frá ábúanda Tungu. Sýslunefndin
komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri rétt að selja ábúandanum „afréttarland“ það
sem hann hafi haft á leigu ásamt ábúðarjörð sinni. Hún lýsti því hins vegar yfir að hún
væri samþykk því að Hálshreppur keypti þetta „afréttarland“. Einnig fylgdi með
umsögn Péturs Jónssonar umboðsmanns Norðursýslu sem dagsett er 3. júlí 1918.
Hann var samþykkur því að sveitarstjórn Hálshrepps fengi keypt „afréttarlandið“ sem
fylgi þjóðjörðinni Tungu í Fnjóskadal, nefnilega hálfan Bleiksmýrardal. Loks fylgdi
með bréfi hreppstjóra útdráttur úr virðingargerð þjóðjarðarinnar Tungu ásamt
„afréttarkjálkanum“ Austur-Bleiksmýrardal sem gerð var í marsmánuði 1916. Í
virðingunni kemur m.a. eftirfarandi fram:
Afréttardalurinn Austur-Bleiksmýrardalur liggur suður frá Tungu landi,
austan Fnjóskár, og greinist, er fram dregur, í fleiri drög og teygjur fram á
sanda. Hefir verið talið, að þangað mætti reka 12-14 hundruð fjár, og aðrar
nytjar en upprekstur sauðfjár, verða eigi af afréttinni hafðar. Afréttina má telja
sæmilega góða. 387

Stjórnarráðið seldi Sigtryggi Jónatanssyni jörðina Tungu og er afsalið dagsett
15. júní 1918. Þar er sérstaklega tekið fram að „afréttarhlutinn“, þ.e. AusturBleiksmýrardalur fylgi ekki með í kaupunum. Stjórnarráðið ákvað 29. september 1919
að selja Hálshreppi „afréttarlandið“ Austur-Bleiksmýrardal fyrir 300 krónur.
Umboðsmanni Norðursýsluumboðs var með bréfi samdægurs tilkynnt um að
Hálshreppi hafi verið afsalaður Austur-Bleiksmýrardalur.
Samkvæmt afsali 29. september 1919 var Hálshreppi selt:
téð afréttarland eins og það er undanskilið við sölu jarðarinnar Tungu. 388

Illugastaðir héldu upprekstrarréttinum um sinn, t.d. samkvæmt
landamerkjabréfi fyrir Illugastaði og Kotungsstaði frá 24. maí 1886 sem þinglesið var
4. júní sama ár. Þar kemur eftirfarandi fram:
…
(Ennfremur eiga ofanskrifaðar jarðir frían upprekstur fyrir geldfénað sinn á
sumrum á Austur – Bleiksmýrardal austan Fnjóskár).

Jóhann Fr. Jóakimsson skrifaði undir landamerkjabréfið fyrir hönd eiganda.
Stephan Stephensen umboðsmaður Munkaþverárklausturs samþykkti einnig bréfið
387
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þ.e. þann hluta þess sem vék að því að Illugastaðir með Kotungsstöðum ættu frían
upprekstur fyrir geldfénað sinn á Austur–Bleiksmýrardal. Ítakinu var ekki lýst
samkvæmt áskorun 20. maí 1953 og taldist því niður fallið.389
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Illugastaða hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Illugastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar ... Jörðin á rétt til uppreksturs á Austur-Bleiksmýrardal. 390

Sigurður Draumland segir í greininni „Örnefni á Austur-Bleiksmýrardal“:
Innstu drög Bleiksmýrardals er gróðurlaust verpi, með fremur lágum
melhálsum aðliggjandi, sem þó hækkar er neðar kemur í drögin. Þarna seytlar
Bleiksmýrardalsáin upp á milli steinanna, og er þegar furðu stór lækur.
Uppspretturnar eru í fyrstu nær eystri hálsinum, en beygja næstum því óðara
til vesturs, fyrir suður-odda Einstöku-torfu (21), og renna síðan vestan-við
hana. .... Það virðist vera óskráð lög meðal allra haustfjallgangnamanna, að
fara aldrei lengra en á Einstöku-torfu, nema kindur sjáist sunnar. En það ber
oft við. Af torfunni er frek klukkutímareið suður úr draginu. 391

Í tímaritinu Súlur er grein um göngur á Bleiksmýrardal, byggð á frásögn eftir
Magnús Aðalsteinsson frá Grund í Eyjafirði, sem ólst þar upp og var einnig bóndi á
árunum 1935-1948. Í inngangi að greininni segir, að Grundarbændur, fleiri búendur úr
Grundarplássi og norðar úr hreppnum (Hrafnagilshreppi) hafi rekið fé sitt til
sumarbeitar í „afréttina“ á eystri Bleiksmýrardal um langt árabil. Hafi reksturinn
austur yfir Vaðlaheiði hafist strax að rúningi loknum, sem jafnaðarlega fór fram um
mánaðamót júní-júlí. Rekstrarleiðinni á Bleiksmýrardal er lýst í innganginum. Einnig
segir, að þeir sem lengst fóru í göngur, þ.e. fram á svonefnda Sanda, hafi nánast alltaf
farið af stað í fyrstu göngur 15. september, og fyrir þá verið um þriggja daga göngur
að ræða. 392
Í ritinu Göngur og réttir IV segir:
Bleiksmýrardalur er lengstur allra dalanna á suðurafrétt Fnjóskadals. Er talið,
að hann muni um 70 km á lengd. Vestur- og Austur-Bleiksmýrardalur er nefnt
eftir því, hvorum megin ár er átt við. Heitir á Austur-Bleiksmýrardal
Tungufjall frá Tungu suður að læk þeim, er Hamarslækur heitir, Miðpartur
þaðan og suður að Svartá. Kemur hún úr Svartárdal, sem skerst suðaustur úr
Bleiksmýrardal. Frá Svartá heita Austursandar suður að svonefndri
Einstökutorfu. Það er syðsti hagabletturinn á dalnum. 393

Einnig segir í ritinu:
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Á Bleiksmýrardal var legið úti tvær nætur í göngunum. Var farið af stað í
fyrstu göngur frá syðstu bæjum, Reykjum og Tungu, ekki seinna en um
hádegi 15. september. Tjaldað var suður á Austur-Söndum dálítið sunnan við
Svartá. […]
Svo var lagt á hestana og riðið hart suður á Sanda, því að vegurinn er þar betri
en heimar á dalnum. Farið var suður á Einstökutorfu, en vanalega snúið þar
við. 394

Loks segir:
Á Bleiksmýrardal taka göngur 3 daga. […]
Síðan 1968 hefir flest haust verið farið með tvo gangnamenn í fyrstu göngur á
bíl suður Bárðardal og áfram Sprengisandsleið allt að Kiðagilsdrögum. Þaðan
er ekið vestur á Bleiksmýrardalsdrög og eru það um 13 km af
Sprengisandsvegi á austurbrún Bleiksmýrardals við Einstökutorfu. Þar eru
fremstu hagar á Bleiksmýrardal og er það regla gangnamanna, ef ekki sést til
kinda á Einstökutorfu, þá er þar snúið við. Ekki er það óalgengt að fremstu
kindur séu á drögum sunnan við torfuna. 395

5.23 Sel
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns getur óvíða selja á þessu svæði. Nefnt
er Sandhaugasel, sem kallaðist forn selför en þá stekkjarstæði heimajarðarinnar. Þar
væri girðing í kring eigi ólík fornum túngarði og ætluðu sumir því að þar hefði í
fyrndinni verið byggt ból. 396 Hlíðarendi, sem þá kallaðist Syðra-Eyjardalsársel, var
forn eyðihjáleiga suður frá staðnum á Eyjardalsá í úthögum, hafði verið í eyði í 30 ár.
Syðra-Eyjardalsársel kallaðist stekkjarstæði staðarins út frá staðnum. 397 Öxarársel hét
forn selstaða Öxarár, sunnarlega í landinu. Fyrir 30 árum lá fátæk kona með börn sín
við þessi selhús eitt eða tvö ár. 398 Skíðagerði var nýbyggt á selstæði Bakka, út frá
heimajörðinni. 399 (Sjá nánar kafla 5.17 um Bakkasel).
Svo er að sjá sem Munkaþverárklaustur hafi fyrr á öldum haft selstöðu á
Bleiksmýrardal, væntanlega austanverðum. Í skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs
árið 1446 er Bleiksmýrardals ekki getið sérstaklega sem eignar en meðal reka og ítaka
klaustursins er talið:
Manaðar halld òllu fé annat mal j bleiks myrar dal ok þriggia tigu geldneyta
Rekstur 400
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Þessi réttindi eru talin á Bleiksmýrardal vestan Fnjóskár í biskupavísitasíum og
öðrum yngri heimildum. Klaustrið hefur því haft selstöðu á Bleiksmýrardal og nýtt
landið beggja megin Fnjóskár á seljatíma.
Sóknalýsing árið 1840 segir Eyjardalsá eiga selstöðu fram á Eyjardal, ekki
notaða þá. Líka sé auðvelt að reka búsmala í dalinn að heiman. Á Mýri sé árlega
tíðkuð selstaða, 3-4 vikur, fyrir slátt í svokölluðu Sellandi milli Mýrar og Mjóadals.401
Jón Sigurðsson nefnir nokkur sel í bók sinni Lýsing Þingeyjarsýslu. SuðurÞingeyjarsýsla. Hefur það flest verið tekið upp í lýsingar einstakra jarða en selin skulu
talin hér upp til áréttingar: Grund eða Stóruvallasel í landi Stóruvalla. Segir Jón það
vera fornbýli mitt á milli Hlíðskóga og Stóruvalla. Þar hyggi menn að verið hafi bær,
sem nefndur er Grund í fornsögum, og sennilega verið fyrr byggður en Vellir
(Stóruvellir). Grund hafi farið í eyði snemma á öldum en sel verið þar lengi og síðar
beitarhús. 402 Sörlastaðasel, Skarðssel og Bakkasel í landi Sörlastaða, Bjarnarsel og
Smáhólasel í landi Kambfells/Hjaltadals, Stífhólasel í landi Hjaltadals.
Að sögn Daniels Bruun var haft í seli frá Mýri á Hátúni fram um 1850 og
kallað Mýrarsel. 403
5.24 Afréttir og afréttarnot
5.24.1 Almennt
Á Helgastaðaþingi árið 1639 báðu Jón Gissurarson prófastur og séra Guðmundur
Bjarnason um að skorið yrði úr fyrir dómi hvort þeir mættu ekki halda þeim rekum,
„afréttum“ og ítökum sem væru eign kirkna þeirra samkvæmt máldögum. Dómur var
ekki kveðinn strax upp í málinu, því að talið var að fleiri þyrftu að vera viðstaddir, en
stuttu eftir að beiðni Jóns og Guðmundar kom fram sendu Þorbergur Hrólfsson og
Hrólfur Sigurðarson sýslumenn frá sér tilkynningu þar sem fram kom að þeim þætti
þetta réttlát krafa. 404
Á manntalsþingi á Húsavík 1. maí 1775 var lesið upp bann við því að menn úr
þingsókninni reki sauðpening sinn á „afrétt“ fyrir vestan Skjálfandafljót eða með
nokkrum hætti orsaki að pestveikur fénaður fari eða færist hingað í hrepp. 405
Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
„almenningum“ frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teljast vera „almenningar“ og um „afréttarlönd“ sem ekki
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sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli.406 Steingrímur Jónsson
sýslumaður Þingeyjarsýslu svaraði bréfinu 6. apríl 1920:
Eftir því sem ég hefi heyrt munu vera taldir þessir almenningar á öræfum hér í
sýslu:
1. Vestan megin Skjálfandafljóts land alt suður af Íshóls og Mjóadals löndum.
...
Af öðrum afréttarlöndum mun Bleiksmýrardalur suður af Fnjóskadal og
Hálsmannatungur á Flateyardalsheiði (nú eign Hálshrepps) eigi hafa tilheyrt
neinu lögbýli.
Um aðra almenninga en þessa er mér ekki kunnugt, en vel má vera, að í
óbygðum Norður-Þingeyarsýslu séu einhver lönd, sem rétt sé að telja
almenninga, þó mér reyndar þyki það fremur ólíklegt. Einnig má vera, og er
enda líklegt, að suður af Fnjóskadal, vestanvert við afrétt Bárðdæla, séu svæði
sem telja beri til almenninga. 407

Svarið virðist byggt á eigin þekkingu sýslumanns því að ekkert kemur fram
sem sýnir að það sé byggt á svörum hreppstjóra eða oddvita.
Sýslumaður í Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaptason, tók saman „Upplýsingar um
afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“. 408 Þar er skrá yfir „afrétti“ í umsjá
hreppsnefndar Bárðdælahrepps höfð eftir oddvita:
Afrjettarland vestan Skjálfandafljóts: Að norðan ráða landamerki milli Mýrar
og Bólstaðar annarsvegar en Íshóls og Mjóadals hinsvegar. Að austan
Skjálfandafljót. Að vestan og sunnan ráða hagar með öllum þeim ám og
lækjum er í Mjóadalsá og Skjálfandafljót falla.

Um Ljósavatnshrepp er haft m.a. eftir oddvita:
Ennfremur 5/11 „Vesturafrjetta“ í Bárðardal. Erfið í notkun vegna langræðis.

Að sögn oddvita Hálshrepps voru „afréttir“:
Timburvalla- Hjalta- og Bleiksmýrardalur.

Oddviti Bárðdælahrepps sagði hreppinn eiga „afréttina“ vestan
Skjálfandafljóts að 6/11 hlutum móti Ljósavatnshreppi, sem ætti 5/11. Auk þess
mundi Ljósavatn eiga einhver ítök í svæðinu frá Galthól að Kiðagili. Tók oddviti
Ljósavatnshrepps undir um eignarhaldshlutann á „Vesturafrétt“.
Um afréttaeign í Hálshreppi var haft eftir oddvita:
Austur-Bleiksmýrardalur: Eign Hálshrepps. Hjaltadalur að vestan: Eign
Hálshrepps. Að austan (Kambfellskjálki) eigandi Jónas Þórðarson.
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Timburvalladalur. Að vestan, eign Hálshrepps. Að austan hálfur eign
Hálshrepps, hálfur eign Sigurðar Árnasonar frá Höfnum.

Engar ákveðnar reglur giltu um upprekstrarrétt í Bárðdælahreppi, og notkun
byggðist á venju og hefð, en í Ljósavatnshreppi var landið notað samkvæmt mjög
fornri venju, án takmarkana.
Að sögn oddvita Hálshrepps var upprekstur á „afréttir“ hreppsins að mestu
háður sérstöku leyfi árlega af hálfu afréttareigenda eða umráðaaðila. Suðurdalirnir (í
Fnjóskadal) voru sagðir liggja að öræfum, en göngur gerðar svo langt sem talið væri,
að fé kynni að finnast. Hið sama væri um eftirleitir.
Félagsmálaráðuneytið sendi öllum sveitarstjórnum bréf árið 1989 og spurðist
fyrir um, hvort íbúar sveitarfélagsins ættu upprekstrarrétt í einhvern „afrétt“, hvað
„afrétturinn“ héti, hver væru mörk hans og hvort íbúar annarra sveitarfélaga ættu
upprekstrarrétt í sama „afrétt“.409
Í svari oddvita Bárðdælahrepps segir, að Bárðdælir eigi upprekstrarrétt á
Bárðardalsafrétti eystri og vestri. Mörkum Bárðardalsafréttar vestri er lýst svo:
Bárðardalsafréttur eystri. Vesturmörk: Skjálfandafljót, meginkvísl.
Norðurmörk: Sandá. Austurmörk: Lönd jarðanna Mýrar og Litlutungu.
Vesturmörk: Vatnaskil milli Mjóadalsár og Kiðagilskvísla okkar megin og
upptakakvísla Fnjóskár hinum megin. (Hálshreppur) Sunnar vatnaskil
Skjálfandafljóts og Bergvatnskvíslar. Suðurmörk: óljós. Bárðdælingar hafa
leitað Tómasarhaga og Jökuldal (Nýjadal) við Tungnafellsjökul.

Ljósavatnshreppur eigi 5/11 hluta upprekstrar á Bárðardalsafrétt vestri, enda
hrepparnir eitt sveitarfélag til ársins 1907 og Ljósavatnshreppur hafi fengið þennan
hluta upprekstrarréttarins við hreppaskilin. Ljósvetningar hafi nýtt sér upprekstrarrétt
á vesturafrétt. Bárðdælingar hafi haft lögsögu yfir afréttunum eystri og vestri og
Ljósvetningar ekki vefengt hana, en Mývetningar skipt sér meir af málum
austurafréttarins. Tekið er fram að Bárðdælir taki ekki afstöðu til hver séu hreppamörk
á öræfum utan upprekstrarlanda. 410
Oddviti Ljósavatnshrepps sagði hreppinn eiga upprekstrarrétt á „afrétt“
Vestur-Bárðdæla, Bárðdælaafrétt. Mörk hans væru frá landamerkjum Mýrar til jökla
og eignarhlutföll væru Bárðdælahreppur 6/11 og Ljósavatnshreppur 5/11. 411
Í svari oddvita Hálshrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins um „afrétti“
árið 1989 segir að hreppsbúar eigi upprekstrarrétt á Framdali, þ.e. Bleiksmýrardal,
Hjaltadal og Timburvalladal. Mörkin séu þau sömu og hreppamörk samkvæmt korti.
„Afrétturinn“ nái u.þ.b. 70 km suður fyrir byggð, nær upptökum Þjórsár. Öll
afréttarlönd í Hálshreppi séu háð fullkomnum eignarrétti. 412
409
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Í yfirliti yfir fjallskil í vestri hluta Þingeyjarsveitar gerðu í febrúar 2007 kemur
fram að fjallskiladeild Vestur-Bárðardals nái yfir Vestur-Bárðardal auk bæjanna
Öxarár, Ljósavatns, Vatnsenda, Arnstapa, Stórutjarna og Hriflu. Markist skil milli
heimalanda og „afréttar“ af girðingu úr Skjálfandafljóti í norðausturhorn Íshólsvatns
norður í Mjóadalsá í mynni Mjóadals. Vestan Mjóadalsár eigi fé úr Bárðardal greiða
leið fram í „afrétt“. Heimalönd jarða smali ábúendur hver fyrir sig, allt að vatnaskilum
milli Bárðardals og Fnjóskadals. 413
Í sama yfirliti segir að fjallskiladeild í fremri hluta Fnjóskadals tilheyri
jarðirnar Kambsstaðir, Birningsstaðir, Birkihlíð og Sigríðarstaðir í Ljósavatnsskarði,
Háls og Víðivellir og allar bújarðir og „afréttarlönd“ framar í dalnum. Sameiginleg
sumarbeitilönd afmarkist að norðan af girðingu úr Fnjóská skammt sunnan við Belgsá
til austurs til fjalls og úr girðingu úr Fnjóská skammt sunnan Reykja vestur til fjalls.
Fé sé flutt eftir þörfum suður fyrir girðingar að vori. Svipaður háttur hafi verið á
hafður síðustu 50 ár. Smalað sé beggja vegna Fnjóskár sunnan girðingar allt að efstu
gróðurmörkum. 414
Hér á eftir verður fjallað um þetta landsvæði í tvennu lagi, þ.e. upp af
Bárðardal annars vegar og inn af Fnjóskadal, enda um aðskilin fjallskilasvæði að
ræða.
5.24.2 Bárðardalur
Takmarkaðar heimildir eru um landið inn af Bárðardal. Þar hefur verið byggð eftir
landnám en sennilega lagst tiltölulega fljótt í eyði.
Í lýsingu Eyjardalsár- og Lundarbrekkusókna árið 1840 segir í dalalýsingu:
Suður úr Bárðardalnum liggja tveir byggðir dalir, þó ei nema sinn bær í
hvörjum. Báðir eru þeir dalir fyrir vestan Fljótið. Ísólfs- til forna máske
Rangár- eða Hofgarðsdalur. Tjáist þar hafa verið gamalt eyðibýli, Hof- eður
Horngarðar, og skyldi þar hafa verið kirkjustaður, jafnvel prestssetur. Í
þessum dal stendur bærinn Íshóll hjá Íshólsvatni. Vestar liggur Mjóidalur. ...
Fyrir sunnan byggð liggur báðu megin upp með Skjálfandafljóti dalur sá er
Krókdalur heitir, af Helga krók sem bjó að Helgastöðum. Til annarra
eyðijarða vita menn ekki í því plássi. ... Dalur þessi, sem vestan Fljótsins er
eignaður Ljósavatnskirkju, hallast dálítið til suðvesturs og nær allt fram að
Kiðagili sem kemur sunnan af Sprengisandi. 415

Þorvaldur Thoroddsen fór um Króksdal árið 1884 og segir:
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Nokkru fyrir norðan opið á Yxnadal, að vestanverðu við fljótið, eru rústir af
Helgastöðum í Króksdal. 416

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags fylgdi árið 1898 fylgirit eftir Daniel
Bruun, sem í íslenskri þýðingu nefnist „Nokkurar eyðibygðir í Árnessýslu,
Skagafjarðardölum og Bárðardal rannsakaðar sumarið 1897 af Daniel Bruun.“ Þar
segir um Helgastaði:
Nú segja menn, að Helgastaðir hafi verið í nánd við Kiðjagil, 6-7
klukkustunda reið suður frá Íshóli, og þykjast menn geta bent á staðinn, þar
sem bærinn var, en engar tóftir sjást þar, enda er allur jarðvegur blásinn burt
af þessu svæði, hálfa leið heim undir Íshól, úr því eru að eins fáeinar
grasflesjar eftir. 417

Á Hofgörðum segir Bruun, að sjáist miklar tóftir og margar, en á Hólkoti hafi
sést rústir til skamms tíma, en nú komnar í sand. Þegar bær var reistur í Mjóadal fyrir
nær 100 árum, hafi verið þar fyrir gamlar tóftir og girðingar; án efa rústir af
Mjóadalskoti. Og um Hátún hefur Daniel Bruun þetta:
Hátún var neðst í Mjóadal; var haft þar í seli frá Mýri og selið kallað
Mýrarsel, en nú eru tæp 50 ár síðan því var hætt. Sagt er, að leifar hins forna
túngarðs sjáist þar enn.

Enn segir Bruun, að í tungunni milli Fiskiár, er rennur úr Íshólsvatni, og
Mjóadalsár, skammt frá ámótunum, hafi fyrir fáum árum komið í ljós alls 7 tóftir.
Allar nema ein virðist hafa verið sérstök hús. Í þremur fundust eldstór, kol og aska.
Einnig fundust nokkrir gripir í þessum tóftum. 418
Matthías Þórðarson segir í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1909, að
fundist hafi tveir fornlegir gripir á Helgastöðum (líklega árið 1909), hnífsblað með
tanga og flatt járn með tanga, e.t.v. pottskafi. 419
Í máldaga Ljósavatnskirkju árið 1380 segir:
fylgier heimaa laande krogsdaalur fraa gaalltar grof fram aad kidaagile 420

Króksdalur, með þessum mörkum, fylgdi heimalandi Ljósavatns við sölu 2.
júní 1431. 421
Þverá í Laxárdal var seld, 12. apríl 1477, með ítökum, þar á meðal:
gielldfienadar rekstr til afriettar aa kroksdal arlega. 422
416
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Ætla má, að hér sé átt við dalinn austan Skjálfandafljóts, en ráða má af síðari
heimildum að fé hafi verið rekið vestur yfir fljótið á „afrétt“. Raunar hefur ekki
fundist nema þessi eina heimild um afréttarítak Þverár á Króksdal.
Í biskupsvísitasíu Ljósavatnskirkju árið 1828 kemur m.a. fram að kirkjan eigi
30 hundruð í heimalandi og að tvö gömul skjöl geymi upplýsingar um eignir og ítök
kirkjunnar. Vikið er að Króksdal (nefndur Krossdalur) í því síðara:
„Þeim gódu mönnum sem þetta bréf siá edur heyra sendum ver prestar Sra
Teitur Magnússon Sr Einar Hallsson, Jón Ólafsson, Þorolfur Jónsson qvediu
Guds og sína, kunnugt giörandi ad ver sáum og yfirlásum svo skrifadann
máldaga Liósavatns ord eptir ord sem hér eptir stendur: Anno Domini
MCCCCLXXX reiknadist svo gots og itök Liósavatns bædi kirkjunnar og
bæarins þa Logi Jónsson [leiðrétt úr, Jóhnsson] var. ... af alfu Þorgils
Gudmundssonar fylgir heimalandid Krossdalur frá Galtargröf framm ad
Kidugili ... til sanninnda hér um setium ver undirskrifadir prestar vor Insigli
fyrir þetta inscripta bréf, hvört skrifad var í Skridu i Reykjadal þridja dag
Páska árum eptir Guds burd 1530.“ 423

Nokkuð er fjallað um þetta landsvæði í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns árið 1712. Ekki er minnst á eign Ljósavatnskirkju í lýsingu Ljósavatns, því
að þar segir:
Fleiri ítök á kirkjan og staðurinn eftir máldaganum, en þau hafa engin brúkast
í manna minni, svo hér nálægir viti, og eru menn því í efa hvort þau muni
undir staðinn aftur komast nokkurn tíma. 424

Síðar er fjallað um landið inn af Mýri:
Mjóidalur kallast eitt dalland sem liggur fram frá Mýri og er almenníngs
afrjettur Bárðardalshrepps fyrir vestan fljótið út að Djúpá, so sem rómast,
hefur og brúkast til uppreksturs fyrir lömb og geldfje. Þessi almenníngur tekur
alt austur í Skjálfandafljót fyrir framan bygðina so lángt á fjall suður sem grös
eru, og er þetta furðu víðátta.
Króksdalur, sem nú kallast Smiðjuskógur, hefur áður eignaður verið
Ljósavatni, en ekki notið þess so menn viti. Þessi dalur liggur í nefndum
almenníngi.
Mioadalskot og Hólkot kallast tvö eyðiból á Mjóadal fyrir vestan ána, og sjást
enn nokkur byggíngamerki á báðum þeim, bæði tóftarústa og túngarða. 425
Horngardur eður Hofgardur heitir fornt eyðiból hjer [fyrir framan Íshól]
skamt fyrir framan, þar eru mikil garðalög og margar rústir, og atla menn að
þetta hafi stór jörð verið. Ekki má hjer aftur byggja, því túnið er að kalla alt
viði vaxið.
423
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Nokkru fyrir norðan opið á Yxnadal, að vestanverðu við fljótið, eru rústir af
Helgastöðum í Króksdal. 416

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags fylgdi árið 1898 fylgirit eftir Daniel
Bruun, sem í íslenskri þýðingu nefnist „Nokkurar eyðibygðir í Árnessýslu,
Skagafjarðardölum og Bárðardal rannsakaðar sumarið 1897 af Daniel Bruun.“ Þar
segir um Helgastaði:
Nú segja menn, að Helgastaðir hafi verið í nánd við Kiðjagil, 6-7
klukkustunda reið suður frá Íshóli, og þykjast menn geta bent á staðinn, þar
sem bærinn var, en engar tóftir sjást þar, enda er allur jarðvegur blásinn burt
af þessu svæði, hálfa leið heim undir Íshól, úr því eru að eins fáeinar
grasflesjar eftir. 417

Á Hofgörðum segir Bruun, að sjáist miklar tóftir og margar, en á Hólkoti hafi
sést rústir til skamms tíma, en nú komnar í sand. Þegar bær var reistur í Mjóadal fyrir
nær 100 árum, hafi verið þar fyrir gamlar tóftir og girðingar; án efa rústir af
Mjóadalskoti. Og um Hátún hefur Daniel Bruun þetta:
Hátún var neðst í Mjóadal; var haft þar í seli frá Mýri og selið kallað
Mýrarsel, en nú eru tæp 50 ár síðan því var hætt. Sagt er, að leifar hins forna
túngarðs sjáist þar enn.

Enn segir Bruun, að í tungunni milli Fiskiár, er rennur úr Íshólsvatni, og
Mjóadalsár, skammt frá ámótunum, hafi fyrir fáum árum komið í ljós alls 7 tóftir.
Allar nema ein virðist hafa verið sérstök hús. Í þremur fundust eldstór, kol og aska.
Einnig fundust nokkrir gripir í þessum tóftum. 418
Matthías Þórðarson segir í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1909, að
fundist hafi tveir fornlegir gripir á Helgastöðum (líklega árið 1909), hnífsblað með
tanga og flatt járn með tanga, e.t.v. pottskafi. 419
Í máldaga Ljósavatnskirkju árið 1380 segir:
fylgier heimaa laande krogsdaalur fraa gaalltar grof fram aad kidaagile 420

Króksdalur, með þessum mörkum, fylgdi heimalandi Ljósavatns við sölu 2.
júní 1431. 421
Þverá í Laxárdal var seld, 12. apríl 1477, með ítökum, þar á meðal:
gielldfienadar rekstr til afriettar aa kroksdal arlega. 422
416

Þorvaldur Thoroddsen. Ferðabók. Skýrslur um rannsóknir á Íslandi 1882-1898 I, bls. 349. (Útgáfa
1913).
417
Daniel Bruun: „Nokkurar eyðibygðir í Árnessýslu og Bárðardal. Rannsakaðar sumarið 1897“, bls.
72.
418
Daniel Bruun: „Nokkurar eyðibygðir í Árnessýslu og Bárðardal. Rannsakaðar sumarið 1897“, bls.
73-74.
419
Matthías Þórðarson: „Merkur fornmenjafundur. Fundið fornt gangsilfur“, Árbók Hins íslenzka
fornleifafélags 1909, bls. 25.
420
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upplesid Forbodsbréf frá Hreppstjóra Jonasi Jonssyni fyrir þeim parti af
Afréttinni sem Hreppnum tilheyrir. 429

Ef til vill hefur landið, sem hreppstjórinn „forbauð“ árið 1841 verið
„almenningurinn“ Melar, sem fjallað var um á Ljósavatnsþingi 28. apríl 1807:
5. Frammfærdu Hreppstjórar þessa Hrepps, ad under þessa Sveit Liggi
almenníngspartur, i Bárdardals-afrétt, fyrer vestann Skjálfandafljót, kalladur
Melar, sem varla nægi til Sumarhaga tveimur Hundrudum af rosknu fé; klaga
þeir ad i þetta Landspláts reki nockrer Hreppsbændur so mikenn Fénad, ad
þar af orsakest mikill Skadi og Átrodníngur þeim Bændum, sem búa nærster
Afréttinni; Fyrirspyrja þeir sig hvört þeir ecke megi heimta Lamba Toll af
þeim, sem ár epter ár reka i þetta Landspláts og leggja hann Hreppsins
fátækum til góda; Hvaruppá Sysslumadurenn géfur þann úrskurd, ad
Hreppstjórar i Ljósavatns Hrepp skule einer ráda fyrer ad byggja þennan
Almenníngs Part þeim Hreppsins búendum sem hellst med þurfa, til Gjeldfjár
haga á Sumar, fyrer edur án betalíngs, sem þá Leggest Hreppnum til Nota, og
skulu Hreppstjórar under eins sjá til ad Lands-parturenn verde ecki ofsettur. 430

Í sýslu- og sóknalýsingum Þingeyjarsýslu segir Sigurður Árnason prestur á
Hálsi eftirfarandi um landið milli Fnjóskadals og Bárðardals:
Til beggja hliða í Ljósavatnsskarði liggja fjöll, þaug nyrðri til Kinnarfjalla, og
hin syðri, allt frá Hálshnjúk til suðurs austan við fram-Fnjóskadal, til
Bárðardalsfjalla og svo fram til meginöræfa norðvestan undir Sprengisand.
Norður milli byggðanna eru í fjallaklasa þessum nokkrir þverdalir með
langdrögum og grasteygjum fyrir fé, einkum þeim er upp liggja frá Bárðardal
að austan. 431

Halldór Björnsson, prestur á Eyjardalsá, segir í lýsingu Eyjardalsár- og
Lundarbrekkusókna, sem barst Bókmenntafélaginu árið 1840:
32. Afréttarlöndin eru fyrir ofan byggðina beggja megin Fljótsins.
Mývetningar hafa geldfjárupprekstur fyrir austan það og nokkrir
Reykdælingar, en Bárðdælir fyrir vestan, bæði á Mjóadal, Íshólsdal, í Melum
og á Krókdal. Almenningur er nefndur partur sunnan af Mjóadal og reka
Bárðdælingar tollfrítt í hann geldfé sitt. Krókdal eignar sér Ljósavatnskirkja,
en til hinna landanna, sem fyrir afrétt brúkast, eiga tiltölu efstu bæirnir í
byggðinni, svo sem Íshóll, Litlatunga og Mjóidalur fyrir vestan Fljótið, ...
Aðalrétt Bárðdælinga er á grjóthæð nokkurri rétt austur af Mýri, fyrir utan
Litlutungu. Sækja menn almennt þangað þriðjudaginn þegar fullar 5 vikur lifa
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sumars. Fyrir utan Bárðdælinga ei nema tveir eða þrír bændur úr
Mývatnssveit sem tíðka upprekstur vestan Fljótsins. 432

Í jarðamatinu
Ljósavatnshrepp:

1849-1850

er

að

finna

eftirfarandi

umfjöllun

um

... Í Bárðardal ... og landkjarni víðasthvar í betralagi, ef hans mætti viðnjóta
fyrir ágángssakir af afrjettar fje því, er sækjir þaðan í búfjár haga, einnig er
sumarhagi fyrir gjeldfje sveitarmanna þegar mjög eyddur af sandfoki. ... 433

Jarðamatið 1849-1850 segir um Íshól:
Til kosta má telja afrjettar part, til lítils aflags og hrossa haga. 434

Ekkert er minnst á „afrétt“ í beinum tengslum við aðrar jarðir í Bárðardal
vestan Fljóts í þessu jarðamati, en kvartað er yfir ágangi afréttarfjár á Mýri og
Halldórsstöðum. 435
Ekki hafa allir bændur í Bárðardal vestanverðum þurft að notfæra sér
Bárðdælaafrétt. Amtmaður í Norður- og Austuramti segir í bréfi 28. janúar 1861
vegna umsóknar Ljósavatnsbónda um að fá Öxará í makaskiptum fyrir nokkrar jarðir,
þar sem hann minnist á kosti Öxarár:
Med Hensyn til dens Beskaffenhed og Tilliggende maa jeg iövrigt henvise til
Godsforvalterens Erklæring af 19de i d. M., idet jeg i Henseende til de i
Andragendet nævnte Servituter skal tilföie, at det er mig forebragt, at Eieren
af Ljosavatns Kirke kan benytte en Axará tilhörende Deel som Overdrev for
Lam og golde Faar, ... 436

Árið 1874 bað Stóruvallabóndi um að mega fá Íshól í makaskiptum fyrir
Heiðarhús á Flateyjardal. Í bréfi til Laufásprests, 7. mars s.á., sagði hann (sjá að öðru
leyti Íshól):
Eins og yður er kunnugt, þá liggur Laufáskirkju umboðsjörð yðar Íshóll, innst
allra jarða hjer í Bárðardal, við afrjettarlönd okkar bárðdælinga. En af því
þessi afrjettarlönd eyðileggjast árlega, af sandfoki, þá er hjer, að verða hinn
mesti skortur á sumarhögum fyrir gjeldfjenað vorn. Líka höfum við opt
óhagræði af ábúðinn<i> á Íshóli með það, hvað afrjettarfje okkar styggist úr
sínum högum, sem náttúrlegt er: og rennur fyrir það til byggða út í sveitina. 437

Á manntalsþingi á Ljósavatni 31. maí 1904 var þinglesin „skrá yfir
Afréttarlönd suður af Bárðardal vestan Skjálfandafljóts“ sem oddviti
Ljósavatnshrepps hafði gert í umboði hreppsnefndarinnar 23. mars sama ár og verið
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samþykkt af eiganda og ábúanda Ljósavatns vegna Ljósavatnskirkju og eigendum
Litlutungu og Mýrar. Er hún svohljóðandi:
1. Sameiginleg takmörk hinna síðartöldu afréttar hluta:
Að austan ræður Skjálfandafljót frá ósi Mjóadalsár suður gegnt hrauninu,
sunnan við Marteinsflæðu.
Að sunnan ræður bein stefna þaðan að upptökum Kiðagilsár. Að vestan ræður
fjallgarðurinn vestan við Kiðagils drög og Mjóadalsárdrög norður að
upptökum Syðri-Bótarár. Að norðan ræður Syðri-Bótará að ósi, og svo
Mjóadalsá að ósi hennar.
2. Innan þessara takmarka sem nefnd eru hér að ofan eru eftirfylgjandi
jarðarhlutar:
A. Litlutunguland (eign Mýrar í Bárðardal). Takmörk þess eru: Að Austan
Skjálfandafljót frá ósi Mjóadalsár suður að merkilágum. Að sunnan bein
stefna úr Merkilágum yfir miðjan hólmann í Ishólsvatni að Mjóadalsá lítið
sunnan við ós syðri Bótarár, að vestan ræður Mjóadalsá að ósi hennar.
B. Ishólsland. (eign Ljósavatnshrepps) Takmörkin eru: Að austan: frá
hólmanum í Ishólsvatni að Rangárósi, þá Rangá að línu þeirri sem liggur frá
Galthól að Sjónarhól á Mjóadal sem er merkjalína að sunnan. Að vestan
ræður Mjóadals á frá sjónarhól að merkjalínunni milli Íshóls og Litlutungu, að
Norðan ræður Merkjalínan, sem talin er að sunnan í Litlutungu
landamerkjum.
C. Mjóadalsland (eign Ljósavatnshrepps). Takmörk þess eru: Að austan er
Mjóadalsá frá syðri Bótará að Tungufellsá. Að sunnan ræður Tungufellsá að
Þvergili, þá ræður Þvergil uns það þrýtur. Að vestan ræður bein stefna vestan
við öll drög er liggja að Lambám og Grjótá að botni Syðri Botarár
[upphaflega skrifað: Botnár]. Að Norðan ræður syðri Botará [upphaflega
skrifað: Botná] að ósi hennar.
D. Ítak Ljósavatnskirkju: (eign Ljósavatnskirkju) Takmörk þess eru: Að
austan er Skjálfandafljót frá Galthól suður að Kiðagilsá, að sunnan er
Kiðagilsá, að botni Kiðagils. Að vestan há grjótin milli Mjóadals og
Smiðjuskógskjálkans. Að norðan bein lína frá Galthól er miðar á Sjónarhól.
E. Almenningar (eign Ljósavatnshrepps)
I. Stykkið milli Skjálfandafljóts að austan og Ishólslands að vestan, Merkilága
að Norðan og línunnar milli Galthóls og sjónarhóls að sunnan.
II. Allur Mjóidalur sunnan við Tungufellsá og Þvergil vestan Mjóadalsár, og
alt land sunnan við Sjónarhól austan Mjóadalsár.
III. Alt land sunnanvið Kiðagilsá suður að Merkjunum móts við
Marteinsflæðu (sjá sameginlegu takmorkin að sunnan). 438
438
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Sören Jónsson, meðeigandi Litlutungu, mótmælti skjalinu að því leyti sem það
snerti land jarðar hans og sérstaklega þar sem aðeins tveir af fimm sameigendum
Litlutungu höfðu skrifað undir það. 439
Í landamerkjabréfi Stórutungu í máli 1/2007 segir:
Lönd þau , er liggja að Stórutungulandi eru:
…
b. Syðst að vestan er Almenningur eður eign Ljósavatnshrepps. 440

Meðal þeirra, sem skrifa undir bréfið, er K. E. Friðriksson hreppstjóri. Má ætla
að hann hafi skrifað undir vegna Almenningsins.
Afréttarland framan við Bárðardalsbyggð vestan fljóts er talið meðal eigna
sveitarsjóðs Ljósavatnshrepps í efnahagsreikningum í fardögum 1897 og 1898.
Mjóidalur er talinn sérstaklega meðal eigna í reikningnum 1897 og Mjóidalur og
Íshóll sérstaklega í reikningum 1898. 441 Eignaskrá Bárðdælahrepps í fardögum 1908
getur afréttarlandsins sérstaklega og einnig landeignar jarðanna Íshóls og Mjóadals,
sem virðast hvor um sig virtar á 700 kr. 442 Afréttarland vestan Fljóts er talið meðal
eigna Bárðardalshrepps í fardögum 1918 en ekki minnst á Mjóadal og Íshól
sérstaklega. 443 Hins vegar eru Íshóll og Mjóidalur nefndir meðal eigna í fardögum
1919 en ekki minnst á afréttarlandið. 444
Jarðirnar Íshóll og Mjóidalur voru komnar í eyði þegar fasteignamatið 19161918 fór fram. Tekið er þá fram um jarðir í Bárðdælahreppi að þær eigi rétt til
upprekstrar í afrétt sveitarinnar, 445 og hið sama er um jarðirnar Vatnsenda, Arnstapa
og Stórutjarnir, sem eru í Ljósavatnshreppi, 446 en síðan koma ýmsar viðbætur við
einstakar jarðir. Skal öðru fremur bent á það, sem sagt er um Ljósavatn og
Kambsstaði.
Mýri:
Jörðin liggur á sveitarenda með afrétt á aðra hönd, og er því ágangur af
afréttarfé.

Stóruvellir:
Ágangur er mikill af afréttarfé.

Sandhaugar:
Ágangur nokkur af afréttarfé.

Eyjardalsá:
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Jörðin hefir upprekstur á Eyjardal, en notar þó stundum rétt sinn til
upprekstrar á afrétt sveitarinnar.

Öxará:
Jörðin hefir nægilegt upprekstrarland fyrir sig heima. ... Ágangur nokkur af
afréttarfé.

En um Ljósavatn segir:
Jörðin á stórt upprekstrarland á Bárðdælaafrétt, vestan Skjálfandafljóts. ...
Upprekstur fyrir fé í Náttfaravíkum og reka ítak, hvorttveggja lítils virði.

Vatnsendi:
Nokkur ágangur af afréttarfé.

Kambsstaðir:
Kambsárdalur sem liggur upp í fjallið, væri nægilegt upprekstrarland fyrir
jörðina.

Birningsstaðir: Afréttur eða upprekstrarland eru ekki nefnd í fasteignamati
1916-1918.
Jóhann Skaptason getur um upphaf fjárleita Bárðdæla suður á Sprengisand í
Árbók Ferðafélags Íslands 1969. Tómas Sæmundsson hafi fundið Tómasarhaga og
séð til Jökuldals sumarið 1835.
Þessar fréttir vöktu athygli Bárðdæla, sem stundum þóttu heimtur sínar
slæmar. Grunaði þá, að hagar kynnu að leynast sunnar en venja var að leita í
haustgöngum. Fóru þeir því könnunarferð haustið 1846 á þær slóðir, sem
Tómas hafði orðið dalsins var, og fundu þá dal þann, sem gengur suðaustur
með suðvestanverðum Tungnafellsjökli og nefndu hann Jökuldal nýja. ... Í
dalnum eru sæmilegir hagar, og þar fundust beinagrindur úr fé, sem hafði
orðið þar úti.
Frá þeim tíma tókust upp göngur úr Bárðardal suður um Sprengisand, með
efstu Þjórsárkvíslum og í Jökuldal. Um skeið gengu Bárðdælir allt suður á
Háumýrar og hittu þá Rangæinga þar. En það lagðist fljótt niður.
Á heimleiðinni var svo leitað um Tómasarhaga, norðanverðan Sprengisand,
öræfin norður af Tungafellsjökli og síðan um Mjóadal, Íshólsdal og Fljótsdal
til Bárðardals. 447

Hjörleifur Guttormsson hefur fjallað stuttlega um göngur á Vesturafrétti
Bárðdæla og vísast til þess. 448
Í Göngum og réttum er öllu fyllri lýsing á fyrirkomulagi gangna eins og þær
voru fyrrum. Segir þar að Bárðdælir hafi um allangt skeið gert reglulega göngur suður
447

Jóhann Skaptason: Suður-Þingeyjarsýsla vestan Skjálfandafljóts og Fljótsheiðar, Árbók Ferðafélags
Íslands 1969, bls. 151.
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í Jökuldal í Tungnafellsjökli. Voru á tímabili sendir þrír menn í göngurnar og voru 5
daga úr byggð. Síðar voru aðeins tveir menn sendir og voru þá degi lengur og gistu
tvær nætur í Jökuldal. Daginn á milli leituðu þeir suður með jöklinum að vestan vestur
á Sand og víðar. Síðar styttust göngurnar í 5 daga en mönnum ekki fjölgað.
Lagt var af stað í Jökuldalsgöngur 11. september og farið í náttstað við
Kiðagil. Næsta dag var farið í Jökuldal og smalað með Þjórsárkvíslum á suðurleið.
Þriðja daginn var Jökuldalur genginn og kindahagar norður af Tungnafellsjökli allt
norður að Tjarnardragi. Þar var þriðji náttstaðurinn og komu þangað svonefndir
framgangnamenn á móts við Jökuldalsmenn. Næsta dag fóru nokkrir menn norður
með Fljóti, norður að Kvíum og gistu þar. Hinir fóru vestur á Klyfberadrag og
Hældrag og vestur á Kiðagilsdrög, sem voru leituð norðaustur og fé því, sem þar
fannst, komið í veg fyrir þá, sem með fljóti gengu, venjulega sunnan í Kiðagilshnjúk.
Þaðan héldu þeir vestur á bóginn, vestur í kringum Gvendarhnjúk, norður Fremrimosa
og á Ytrimosa og gistu þar. Mættu þeim þar Mjóadalsgangnamenn. 15. september
héldu Kvíamenn áfram smölun norður með Fljóti en hinir um Mjóadal og Íshólsdal.
Lauk göngum það kvöld. 449
Jón Sigurðsson segir um afréttarmál Ljósavatnshrepps hins yngra (1950):
Afrétti á sveitin allgóða, í Náttfaravíkum og uppi á dölum Kinnarfjalla og á
vesturafrétt Bárðdæla að 5/11 móti Bárðdælahreppi. Sá afréttur var áður
árlega notaður úr öllum syðri hluta hreppsins, norður að Gvendarstöðum, en
nú eigi nema af fáum bæjum. 450

5.24.3 Fnjóskadalur
Í ritinu Göngur og réttir segir eftirfarandi um Suðurafrétt Fnjóskdæla: „Suður frá
byggð í Fnjóskadal liggja þrír dalir: Timburvalladalur austast suður frá Sörlastöðum;
Hjaltadalur í miðið, suður frá eyðibýlinu Hjaltadal, og Bleiksmýrardalur vestast, suður
frá Tungu og Reykjum. Nú er Tunga í eyði. Allir hafa dalir þessir frá ómunatíð verið
notaðir sem afréttarlönd Suður-Fnjóskdælinga, mjög margra Eyfirðinga og nokkurra
manna úr öðrum sveitum.
Að öðru leyti eru fyrirliggjandi heimildir um afréttarnot á dölunum, sem ganga
inn úr Fnjóskadal, þ.e. Bleiksmýrardal, Hjaltadal og Timburvalladal raktar í köflunum
hér á undan um Sörlastaði, Kambfell, Hjaltadal og Bleiksmýrardal austan Fnjóskár, og
vísast þangað.
Hjörleifur Guttormsson hefur lýst landslagi á dölunum, Bleiksmýrar-, Hjaltaog Timburvalladal, og gert grein fyrir Fnjóskdælingaafréttum og fjallskilum í
greinargerð, sem unnin hefur verið fyrir óbyggðanefnd og vísast til hennar. 451
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5.24.4 Fjallskilareglugerðir
Elsta fjallskilareglugerð fyrir vesturhluta Þingeyjarsýslu, þ.e. Suður-Þingeyjarsýslu og
Kelduneshrepp í Norður-Þingeyjarsýslu, er frá árinu 1893 og tók gildi 1. janúar
1894. 452
Var þá svæðinu öllu skipt í þrjú fjallskilafélög: 1. Svæðið milli Jökulsár og
Skjálfandafljóts. 2. Svæðið vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósavatnsskarðs, vestur
í Fnjóskadal hjá Skógum og þaðan yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðsströnd.
3. Svæðið vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. Hvert fjallskilafélag gat
skipst í deildir eftir því sem hagar, fjöll og vatnsföll deildu. (1. gr.).
Allt land skiptist í „afréttir“ og heimalönd. Hreppsnefndir í hverjum hreppi
ákváðu, hvað skyldu vera „afréttir“ og takmörk milli „afréttar“ og heimalanda. (3 gr.).
Hreppsnefndir skyldu gangast fyrir sveitarsamþykktum um, hvort nota skyldi
heimalönd til upprekstrar fyrir geldfé eða lömb. Skyldi tekið skýrt fram, hver þau lönd
væru og tala fjár, er í þau mætti reka. Heimalönd, sem heimild væri til fyrir að nota til
upprekstra, skyldi skoða sem „afrétti“, enda væru þau notuð á þann hátt af fleiri en
landeigendum sjálfum (4. gr.).
Ef tveir eða fleiri menn ættu „afrétti“ saman, skiptust afréttartollar milli þeirra
eftir tiltölu hvers og eins í „afrétti“, þótt einn leyfði frekar en aðrir. (9. gr.).
Fjárleitir á öræfi, sem ekki gætu talist til nokkurra „afrétta“, skyldu gerðar eftir
sömu reglum sem eftirleitir. (29. gr.).
Ný fjallskilareglugerð var sett árið 1904. 453 Mikilvægasta breytingin var á 3.
grein, en fyrri málsgrein hennar var svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem
að fornu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn
ber til, eptir tillögum hreppsnefnda og með samþykkt landeiganda.

Næstu fjallskilareglugerðir voru settar árin 1913 og 1920 (dálítil breyting gerð
1924). Engar breytingar voru þá gerðar, sem ástæða er til að nefna hér, en árið 1929
var svæðið gert að einu fjallskilafélagi eða eins og segir í 1. grein:
454

Suður-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
fjallskilafélag, sem skiftist í deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og
vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum
sveitarfélaga.

Stjórn og umsjón fjallskilamála breyttist samkvæmt 3. grein:
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa
á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins og nefnast þeir
fjallskilastjórar.
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Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri
hreppum, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er
hafi störf þessi á hendi í umboði hreppsnefnda. 455

Næsta fjallskilareglugerð, árið 1937, var fyrir Suður-Þingeyjarsýslu eina, sem
og frá árunum 1952, 1959 og 1974, en árið 1952 var Húsavík orðin að kaupstað og
því nefnd sérstaklega eftir það. 456 Breytingar, sem ástæða þykir til að nefna eru
eftirtaldar:
Árið 1959 varð 4. grein svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afréttir og heimalönd. Ekki verður afréttarland, þótt í
einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki hreppsnefndar komi til,
enda hafi það aldrei áður í byggð verið.
Sýslunefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum hreppsnefndar, enda
liggi samþykki landeigenda fyrir. 457

Nýrri málsgrein var aukið í 4. grein í fjallskilareglugerðinni árið 1974:
Enn fremur geta hreppsnefndir með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum
afrétta og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. 458

Núgildandi fjallskilasamþykkt er frá árinu 1996 og er fyrir SuðurÞingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, þ.e. Tjörnes-, Reykja-, Aðaldæla-, Reykdæla-,
Skútustaða-, Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppa og Húsavík. Hljóðar 4. grein svo:
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í almenninga, afrétti og
heimalönd. Héraðsnefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum
sveitarstjórna og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta sveitarstjórnir
með samþykki héraðsnefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land,
er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert
að heimalandi, nema samþykki héraðsnefndar komi til. Héraðsnefnd ákveður
mörk á afréttum og almenningum. 459

455

Skjal nr. 4 (16).
Skjöl nr. 4 (17) - nr. 4 (20).
457
Skjal nr. 4 (19).
458
Skjal nr. 4 (20).
459
Skjal nr. 4 (21).
456
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NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1

Sameiginleg atriði á svæði 6

Hér á eftir verður fyrst fjallað um Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og fyrirliggjandi dómafordæmi í þjóðlendumálum og samhengi þessara gagna við það mál
sem hér er til umfjöllunar. Í framhaldinu verður einnig sérstaklega hugað að því hvort
í nýjum dómum um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afréttarsvæða megi greina
áherslumun sem tilefni gefi til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Að því búnu verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem mál
þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu
einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 460 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1

Almennar niðurstöður óbyggðanefndar

Í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (svæði 1), er í kaflanum Almennar
niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar
staðreyndir og lagaatriði sem almenna þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í
úrskurðum í málum nr. 1-5/2001 (svæði 2) er í kaflanum Viðauki við almennar
niðurstöður óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum
bætt við. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og birtir þannig
sem viðauki með úrskurðum í málum nr. 1-9/2003 (svæði 3), 1-6/2004 (svæði 4) og 15/2005 (svæði 5). Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum nr. 15/2007 (svæði 6).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við áðurnefndar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka við
þær, og vísar til þeirra, sbr. einnig kafla 6.1.2 - 6.1.3 hér á eftir.
6.1.2

Dómafordæmi í þjóðlendumálum

Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og viðauki
við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem almenna
þýðingu hafa við efnislega úrlausn þjóðlendumála. Samhengi nýrra niðurstaðna
dómstóla við þau grundvallaratriði sem úrlausnir óbyggðanefndar byggjast á kemur að
sjálfsögðu til skoðunar hverju sinni.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 31. maí 2006, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-6/2004 (svæði 4), var þannig fjallað sérstaklega um dóm
Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005. Svo sem þar segir verður sú
ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr.
460

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar,
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 32, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða
hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki
afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur
til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 29. maí 2007, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-5/2005 (svæði 5), tók óbyggðanefnd einnig afstöðu til þess hvort
þeir dómar sem þá lágu fyrir gæfu tilefni til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki. Þá skal þess getið að í sömu málum,
kafla 6.1.2, var gerð almenn grein fyrir stofnun heiðarbyggðar á Norðausturlandi.
Frá því óbyggðanefnd kvað upp síðastnefnda úrskurði, í málum nr. 1-5/2005
(svæði 5), hafa gengið níu Hæstaréttardómar sem tengjast fyrri svæðum. Nánar
tiltekið eru þetta fimm dómar frá 14. júní 2007, þ.e. í málum nr. 22/2007 (Þórsmörk
og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007 (Almenningar), nr. 26/2007
(Merkurtungur), nr. 28/2007 (Stakkholt), einn dómur frá 4. október 2007, í máli nr.
27/2007 (Grænafjall/Fljótshlíðarafréttur), einn dómur frá 11. október 2007, í máli nr.
99/2007 (Skaftártunguafréttur) og loks tveir dómar frá 18. október 2007, í málum nr.
47/2007 (Núpsstaður og fleiri jarðir í Fljótshverfi) og 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Tveir hinir síðastnefndu dómar eru fremur til staðfestingar á framangreindri
niðurstöðu, þ.e. að ekki beri að herða sérstaklega kröfur til landamerkjabréfa jarða. Að
öðru leyti telur óbyggðanefnd nauðsynlegt að taka til athugunar samhengi eldri og
yngri dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana
og hvort tilefni sé til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum
tilvikum. Fer sú umfjöllun hér á eftir.
6.1.3

Afréttir einstakra jarða og stofnana

Um þýðingu hugtakanna jörð, afréttur og almenningur er rækilega fjallað í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar, sbr. kafla 6.1.1. og viðauka. Að því er varðar hugtakið
jörð er niðurstaðan sú að almennt megi gera ráð fyrir að slíku landi hafi upphaflega
verið ráðstafað úr einstökum landnámum, stofnað til nýbýlis á eða eignarhefð unnin
yfir. Þannig eru taldar líkur á því að jörð, svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi
eða innan annarra ótvíræðra merkja, sé beinum eignarrétti háð. Tilvist landamerkjabréfs ein og sér ræður því ekki úrslitum um mat á eignarrétti, heldur staða landsvæðisins sem jarðar.
Afrétti hefur óbyggðanefnd flokkað í þrennt á grundvelli uppruna, sbr. kafla
4.4 og 4.5 í áðurnefndum Almennum niðurstöðum. Þar eru í fyrsta lagi samnotaafréttir, þ.e. þeir afréttir sem skv. elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum
jarða í tilteknu sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra
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jarða og stofnana, sem skv. elstu heimildum tilheyrðu einstökum jörðum, lögpersónum eða stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Í þriðja lagi er um að ræða jarðir
sem að hluta eða öllu leyti hafa verið lagðar til afréttar og gilda þar um sambærileg
sjónarmið og að framan greindi um eignarhald á landi jarða yfirleitt.
Hafi umþrætt landsvæði ekki legið innan merkja jarðar hefur óbyggðanefnd
talið að líkur séu á því að það hafi ekki orðið beinum eignarrétti háð fyrr en með
setningu þjóðlendulaga. Tilvist landamerkjabréfs skiptir þá ekki grundvallarmáli en
litið til atriða svo sem umfjöllunar í heimildum, nýtingar, staðhátta, gróðurfars og
landnáms. Ekki er þó alltaf augljóst hvort landsvæði hefur stöðu jarðar eða afréttar. Á
það álitaefni hefur sérstaklega reynt þegar undir einstakar jarðir og/eða stofnanir hafa
legið svæði sem skilin hafa verið frá viðkomandi heimajörð með sjálfstæðum
merkjum eða, í sumum tilvikum, af öðrum fasteignum. Eru aðstæður þá oft þær að
landsvæðisins er getið með sérstökum hætti í heimildum, stundum beinlínis kallað
afréttur og heimildir um afnot einskorðaðar við beit eða önnur þrengri og þá
sambærileg not.
Til úrlausnar hjá óbyggðanefnd hefur komið nokkur fjöldi landsvæða sem fella
má undir framangreinda lýsingu. Þessi landsvæði hafa verið úrskurðuð þjóðlendur og
afréttir/landsvæði í afréttareign, eftir atvikum með vísan til heimilda, legu, sögu,
staðhátta, nota o.fl. Ber hér að nefna Afrétt norðan vatna í máli nr. 4/2000 (svæði 1),
Hrunaheiðar í máli nr. 5/2000 (svæði 1); Hoffellslambatungur í máli nr. 4/2001 (svæði
2); Þórsmörk, Goðaland, Almenninga, Teigstungur, Múlatungur, Merkurtungur,
Stakkholt, Steinsholt, Hólatungur, Borgartungur og Skógafjall í máli nr. 5/2003
(svæði 3); Hvítmögu og Stórhöfða í máli nr. 6/2003 (svæði 3); Villingadal, Suðurfell
og Múla í máli nr. 1/2005 (svæði 5); Steinvarartungu og Þorbrandsstaðatungur í máli
nr. 3/2005 (svæði 5); Þverfellsland og sunnanverða Grímólfsártungu í máli nr. 4/2005
(svæði 5) og loks afréttarland á Hólsfjöllum í máli nr. 5/2005 (svæði 5).
Segja má að Hæstiréttur hafi einnig tekið skýra afstöðu til landamerkjabréfa
annarra landsvæða en jarða, þegar í fyrstu dómum í þjóðlendumálum. Í forsendum
réttarins í dómi frá 21. október 2004, máli nr. 48/2004, segir þannig svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Að auki segir svo í dómi réttarins frá 28. september 2006 í máli nr. 497/2005:
...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
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manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

Þá hefur komið fram það skýra mat Hæstaréttar að sé ekki um jörð að ræða hafa
landamerkjabréf takmarkaðra vægi sem „sönnunargagn um beinan eignarrétt“, sbr.
dóm Hæstaréttar 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þær þjóðlendur og afrétti/landsvæði í afréttareign sem áður voru tilgreindar hafa verið staðfestir efnislega með dómum Hæstaréttar
að því er varðar Afrétt norðan vatna, Hoffellslambatungur, Hrunaheiðar, Þórsmörk,
Goðaland, Steinsholt, Almenninga, Merkurtungur og Stakkholt, sbr. dóma frá 21.
október 2004, 28. september 2006, 5. október 2006 og 14. júní 2007 í málum nr.
47/2004, nr. 497/2005, nr. 133/2006, nr. 22/2007, nr. 23/2007, nr. 25/2007, nr.
26/2007 og nr. 28/2007. Í tilvikum Skógafjalls, Hvítmögu og Stórhöfða var sams
konar niðurstöðum óbyggðanefndar á hinn bóginn snúið við og komist að þeirri
niðurstöðu að þar væru eignarlönd en ekki þjóðlendur í afréttareign, sbr. dóma frá 16.
maí 2007 í málum nr. 24/2007, nr. 536/2006 og nr. 448/2006. Önnur framangreind
landsvæði hafa ekki komið til kasta dómstóla en af dómum um eignarland frá því fyrir
gildistöku þjóðlendulaga ber að nefna Hrd. frá 29. febrúar 1996 (Hrd. 1996/696) um
Blikdal í Esju og dóm aukadómþings Árnessýslu 23. febrúar 1980 um Tunguheiði í
Biskupstungum.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þjóðlendur í afréttareign á þessum svæðum eru
þannig almennt í góðu samræmi við úrlausnir Hæstaréttar, fyrr og síðar, þó svo
forsendur séu ekki einsleitar í öllum tilvikum og taki þess utan mið af sérstöðu
einstakra svæða. Dómar Hæstaréttar um landskikana þrjá sunnan Mýrdalsjökuls, þ.e.
Skógafjall, Hvítmögu og Stórhöfða, skera sig þar hins vegar nokkuð úr.
Framangreind úrlausnarefni eiga það sameiginlegt að viðkomandi landsvæði
hefur legið undir einstaka jörð/jarðir eða stofnun, landfræðilega aðskilið frá
henni/þeim með einum eða öðrum hætti, jafnan getið með sérstökum hætti í
heimildum, stundum beinlínis kallað afréttur og afnot einskorðuð við beit eða önnur
þrengri og þá sambærileg not.
Ef reynt er að taka saman þau sameiginlegu atriði sem leiða til niðurstöðu
Hæstaréttar um eignarland í umræddum þremur undantekningartilvikum, þá sýnist
landfræðileg lega, m.a. gagnvart aðliggjandi eignarlöndum og að einhverju marki
almennir staðhættir, vega mjög þungt. Í tilvikum Hvítmögu og Skógafjalls var á því
byggt að svæðin hefðu verið innan merkja jarða og að hvorki staðhættir né gróðurfar
mæltu gegn því að þau hefðu verið numin, a.m.k. að einhverju leyti. Beinn eignarréttur hefði þannig stofnast. Um Stórhöfða segir að líkur séu fyrir því að hann hafi
verið innan upphaflegs landnáms eins og aðliggjandi lönd. Hann hafi ekki verið talinn
til samnotaafrétta og ekkert sé komið fram í málinu sem stutt geti að munur verði að
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þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Nægilega sé því leitt í ljós
að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar.
Dómar Hæstaréttar um þjóðlendur í Þórsmörk, Goðalandi, Almenningum,
Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, eru kveðnir upp mánuði síðar en dómar um
eignarlönd í Stórhöfða, Hvítmögu og Skógafjalli. Fyrstnefndu svæðin sex liggja
norðan Eyjafjallajökuls og voru öll talin heyra undir einstaka jörð/jarðir sem þau eru
landfræðilega aðskilin frá. Í forsendum Hæstaréttar er m.a. vísað til möguleikans á
landnámi, legu og staðhátta, skorts á skriflegum eignarheimildum og samræmis milli
þeirra innbyrðis. Tekið er sérstaklega fram að ekki sé sýnt fram á önnur not meintra
rétthafa en hefðbundin afréttarnot til sumarbeitar fyrir búfé. Í öllum þessum sex
tilvikum var dæmd þjóðlenda í afréttareign.
Sýnist þannig ekki vera fullt samræmi í mati réttarins að því er varðar hin
tilgreindu atriði í annars vegar tilvitnuðum þremur dómum og hins vegar öðrum
úrlausnum um sams konar landsvæði, auk eldri dóma um Hoffellslambatungur og
Hrunaheiðar.
Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að það séu fyrst og fremst
staðbundnar aðstæður, þ.m.t. staðhættir, en þó einkum lega viðkomandi þriggja
landsvæða að eignarlöndum til annarra átta en gagnvart Mýrdalsjökli sem úrslitum
ráði. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til grundvallar
hverju sinni. Þá liggja fyrir eldri dómar um þjóðlendur á landsvæðum með svipaða
legu gagnvart annars vegar eignarlöndum og hins vegar þjóðlendum, sbr. einkum
Hoffellslambatungur og Hrunaheiðar í Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005
og Hrd. 5. október 2006 í mál nr. 133/2006. Ekki liggur fyrir skýr yfirlýsing
Hæstaréttar um breytta afstöðu að þessu leyti. Með hliðsjón af framangreindu og að
teknu tilliti til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd útilokað að líta svo
á að umræddir þrír dómar, um Hvítmögu, Skógafjall og Stórhöfða, feli í sér að lega
þrætusvæðis að eignarlandi eða eignarlöndum geti ein og sér vegið svo þungt að
önnur sú sönnunarfærsla sem ella fer fram við slíkar kringumstæður hafi hverfandi
þýðingu.
Óumdeilt er hins vegar að eignarréttarleg staða aðliggjandi svæða getur auk
hefðbundinna og viðurkenndra eignarheimilda haft vægi við eignarréttarlegt mat og
ásamt öðru leitt til þeirrar niðurstöðu að um eignarland sé að ræða. Má þar um vísa til
dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 varðandi efstu jarðir í Biskupstungnahreppi, sbr. einnig úrskurð óbyggðanefndar um þau landsvæði. Hið sama má
segja um eignarland í dómi Hæstaréttar 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 um jarðir
í Fljótshverfi, sbr. og úrskurð óbyggðanefndar um sama svæði.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að ekki séu forsendur til þess að breyta
því sönnunarmati sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum tilvikum. Fyrir liggur að í málum
nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd snúa sérstök álitaefni af þessum toga að
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eftirtöldum landsvæðum: Hálsmannatungur, Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði,
Tjarnahverfi á Gönguskarði, Finnsstaðadalur, Grímsland og Kambsmýrar í máli nr.
4/2007 og Upprekstrarland milli Höfðagilja og Eyvindará/Laufáshagi í máli nr.
5/2007.
6.2

Landnám

Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir
Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af
takmörkuðum lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það
hvort í öndverðu hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi. 461 Má í
þessu sambandi einnig vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr.
497/2005, sem fjallaði um Hoffellslambatungur í Nesjum.
Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir þeim takmörkuðu frásögnum
Landnámu sem lúta að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar. Af þeim verður ekki
ráðið hversu langt inn til landsins numið var. Að öðru leyti vísast til eftirfarandi kafla
um einstök landsvæði.
6.3

6.3.1

Birningsstaðir, Kambsstaðir, Stóru-Tjarnir, Arnstapi, Vatnsendi,
Ljósavatn, Öxará, Eyjardalsá, Sandhaugar, Hlíðskógar, Stóruvellir,
Lækjarvellir, Litluvellir, Halldórsstaðir, Mýri, Bólstaður, Sörlastaðir,
Bakki, Bakkasel og Belgsá
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Birningsstaða, Kambsstaða, Stóru-Tjarna, Arnstapa, Vatnsenda,
Ljósavatns, Öxarár, Eyjadalsár, Sandhauga, Hlíðskóga, Stóruvalla, Litluvalla,
Halldórsstaða, Mýrar, Sörlastaða, Bakka, Bakkasels og Belgsár gera tilkall til. Um
nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1 og 3.2-3.13.
Landsvæði það er hér um ræðir er samfelldur fjallgarður, að mestu úr blágrýti.
Fjallgarðurinn hefur leguna norður – suður og liggur sunnan frá Sprengisandi norður
að Ljósavatnsskarði og að austan heitir Vallafjall (779 m) á löngum kafla, nafnið tekið
eftir Stóruvöllum. Hæstu hnjúkar eru Háafell (917 m) sunnan Ljósavatnsskarðs,
Belgsárfjall (853 m), Bakkaselsfjall (853 m), Bæjarfjall (745 m), Litluvallafjall (737
m) og Pílagrímsfell (818 m) sem liggur vestan Þorvaldsdals en norðan þess liggja
Pílagrímsmosar og Fremri-Slakkhæðir (777-795 m). Upp af Sörlastöðum norður að
Vatnsenda eru hlíðar fjallsins allbrattar en hallaminni að austanverðunni. Frá Háfelli
að norðanverðu suður í Pílagrímsfell eru tæpir 34 km mælt í beinni loftlínu.
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6.3.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdar í öndverðu en landnám hafi ekki tekið til
fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Ekki er fallist á merkjalýsingar
Mýrar, Halldórsstaða, Litluvalla, Stóruvalla, Hlíðskóga, Sandhauga, Eyjardalsár,
Öxarár, Ljósavatns, Vatnsenda, Arnstapa, Stórutjarna, Kambsstaða, Birningsstaða og
Bakka umfram 500 m hæðarlínu. Er hér m.a. á því byggt að svæðið ofan
kröfulínunnar hafi ekki verið numið í öndverðu og hafi ekki verið nýtt til annars en
sumarbeitar fyrir búfé. Því er haldið fram að lýsingar jarða til fjalls takmarkist við
brúnir í 500 m hæð en nái ekki til háfjallsins. Rétt sé að benda á að einungis nokkrar
jarðir sunnanvert í Bárðardal hafi samþykki jarða á móti til fjallsins en slíku virðist
ekki til að dreifa vegna jarða norðan til. Njóti landamerkjalýsingar jarðanna
Vatnsenda, Arnstapa og Stórutjarna ekki stuðnings annarra jarða á lýsingum í
háfjöllum. Að því er Sörlastaði varðar er litið svo á að jörðin hafi ekki átt land sunnan
Heimaraklettagils í Timburvalladal, með vísan til þjóðlendusjónarmiða en svæðið
standi hátt og fjarri byggð auk þess sem ekki njóti við eldri heimilda um slíkt
eignarhald. Þá er einnig vísað til óljósrar lýsingar Sörlastaða um suðurmörk, þ.e.
„eyðigrjót og sandar“, sjá einnig til hliðsjónar leyfi Munkaþverárklausturs frá árinu
1773 til heyskapar en þá virðist sem fram hafi komið að ýmsir aðrir hafi nýtt
Timburvalladal án sérstaks leyfis.
Varðandi ríkisjarðirnar Bakkasel og Belgsá er byggt á því að merki þeirra nái
ekki hærra en í 500 m hæðarlínu í brúnum Háafells, Belgsárfjalls og Bakkaselsfjalls
vestanverðum.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þ.e. þinglýstra eigenda Kambsstaða,
Arnstapa, Öxarár, Eyjardalsár, Sandhauga, Hlíðskóga, er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum gögnum sem lögð hafi verið fram. Hafa beri í huga þá
viðurkenndu sönnunarreglu íslensks eignarréttar að sá sem fari með fullkomin umráð
landareignar, hafi gert það um áratuga skeið og hafi þinglýsta eignarheimild, þurfi
ekki frekari sönnunargagna við. Sönnunarbyrðin hvíli á þeim sem véfengi slíkar
eignarheimildir landeigandans, sbr. einnig almennar niðurstöður óbyggðanefndar og
dóm Hæstaréttar í máli nr. 48/2004. Krafa íslenska ríkisins sé ekki studd neinum
sögulegum sönnunargögnum né heldur réttarlegum gögnum. Aðeins séu settar fram
órökstuddar tillögur að því hvernig óbyggðanefnd skuli úrskurða um mörk milli
þjóðlendu og eignarlanda. Ekki sé heldur að finna í kröfulýsingu íslenska ríkisins
neinn lagalegan rökstuðning fyrir því hvers vegna eignarréttur samkvæmt þinglýstum
landamerkjabréfum skuli víkja. Einnig er á því byggt að fullur hefðartími sé liðinn frá
því framangreind landamerki voru gerð. Öll afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi
landeigenda enda noti enginn landið með nokkrum hætti nema eigendur þess á
hverjum tíma. Þá verður að telja að það hafi mikla þýðingu að eigendur hafi um langt
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skeið gengið út frá því að merkjum sé rétt lýst og eigendur grannjarða virt og
viðurkennt merkin.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þ.e. þinglýstra eigenda Vatnsenda,
Stóruvalla, Litluvalla og Halldórsstaða auk ábúenda Mýrar er byggt á
landamerkjabréfum og öðrum eignarheimildum sem þeir hafi. Því er sérstaklega
mótmælt að „eingöngu dalir og hlíðar hafi verið innan landnáms.“ Það komi fram í
almennum niðurstöðum óbyggðanefndar að skýrar frásagnir Landnámu hafi
sönnunargildi um tilvist eignarréttar en hæpið sé að draga ályktanir á grundvelli
takmarkaðra lýsinga Landnámu. Hafi þessar niðurstöður nefndarinnar verið staðfestar
af dómstólum. Ekki séu heimildir um annað en að jarðirnar hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan landamerkja þeirra
hafi eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á
sama hátt og gildi um eignarland almennt. Fjalllendið hafi ekki verið undanskilið.
Engin gögn bendi til þess að land vestan kröfulínu íslenska ríkisins, innan merkja
jarðanna, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land innan merkja þeirra. Lögð sé
áhersla á að þegar óbyggðanefnd meti hvort um fullkominn eignarrétt sé að ræða á
svæðinu verði að líta til þeirra atvika er varða núverandi eigendur og forvera þeirra
sem styðji tilkall þeirra til beinna eignarréttinda innan merkja jarðanna. Þá sé ljóst að
landsvæðið sem lýst sé í landamerkjabréfum hafi verið innan landnáms Gnúpa-Bárðar
og því mótmælt að óljósar lýsingar Landnámu verði til þess að frumstofnun
eignarréttar yfir landi innan landamerkja verði dregin í efa. Með landamerkjalögum
frá 1882 hafi stjórnvöld í fyrsta sinn haft frumkvæði að því að gengið yrði frá
landamerkjum, þau skráð og leyst úr ágreiningi um þau ef hann væri uppi. Elstu
upplýsingar um landamerki verði ekki til fyrr en í kjölfar laganna. Eru kröfur byggðar
á eignarheimildum sem grundvöll eigi í fyrrnefndum lögum. Á því er jafnframt byggt
að í kröfum ríkisins felist ásælni til beinna eignarréttinda án þess að skilyrði 72. gr.
stjórnarskrár séu uppfyllt og beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfum ríkisins. Með
hliðsjón af meðalhófsreglu stjórnsýslulaga sé óheimilt að leggja svo þunga
sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að axla hana. Þá er því haldið
fram að eftir að ríkisvald hafi stofnast hér á landi hafi handhafar þess margsinnis,
bæði beint og óbeint, viðurkennt fullkominn eignarrétt þeirra innan lýstra merkja.
Loks er byggt á réttmætum væntingum og hefð.
Ábúendur Mýrar mótmæla sérstaklega kröfulýsingu íslenska ríkisins vegna
Mýrar. Falli kröfulýsingin alfarið að þjóðlendukröfum. Ábúendur telja afar óeðlilegt
að svo skuli að málum staðið þar sem ekki verði fram hjá því litið að þeir eigi allir
sömu hagsmuna að gæta.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Birningsstaða,
Stórutjarna, Ljósavatns, Bakka og Sörlastaða, er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Þá sé fullur hefðartími liðinn frá því
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framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi landeigenda enda hafi enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess. Eignarheimildir hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna.
Grundvallarreglan um réttaröryggi í skiptum manna geri kröfu um traust og festu í
lögskiptum. Samrýmist þá í engu þessari grundvallarreglu réttarríkis að haft sé að
engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði. Á
því er byggt að ríkisvaldið hafi margsinnis í aldanna rás viðurkennt að umrætt land sé
undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Hafi ríkisvaldið getað
haft uppi véfengingarkröfu á hendur eigendum framangreindra jarða þá sé hún niður
fallin vegna fyrningar og tómlætis. Í ljósi þeirra gjörninga sem fyrir liggi um
ráðstöfun jarðanna er því haldið fram nægar heimildir hafi verið færðar fram fyrir
eignartilkalli þinglýstra eigenda þeirra. Vísast einnig til almennra niðurstaðna
óbyggðanefndar þar sem segi að landsvæði sem talið hafi verið jörð samkvæmt elstu
heimildum, og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir, sé beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkjabréfa sé ekki beinum eignarrétti háð. Þá er byggt á réttmætum
væntingum, jafnræðisreglu stjórnarskrár og stjórnsýslulaga og hefð. Loks er byggt á
því að telja verði röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og
ekki til fjalla algerlega ósannaðar enda séu þær ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum.
6.3.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Birningsstaða, Kambsstaða,
Stóru-Tjarna, Arnstapa, Vatnsenda, Ljósavatns, Öxarár, Eyjardalsár, Sandhauga,
Hlíðskóga, Stóruvalla, Litluvalla, Halldórsstaða, Mýrar, Sörlastaða, Bakka, Bakkasels
og Belgsár er rakin í köflum 5.2 til 5.18. Af þeim heimildum sem þar er getið má ráða
að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 462 Flestar koma þær þar fyrst fram á 14.
öld en einnig nokkrar á 15. öld.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum þeirra og hvað ráðið verður af þeim fáu eldri heimildum um sama
efni sem fyrir hendi eru. Athugun þessi tekur til merkja jarðanna inn til landsins, á
kröfusvæði íslenska ríkisins. Fyrst verður litið til merkja jarða í Ljósavatnsskarði en
talið frá norðri til suðurs eru þetta Birningsstaðir, Kambsstaðir, Stóru-Tjarnir,
Arnstapi, Vatnsendi og Ljósavatn. Þá verður litið til merkja jarða sem liggja í
Bárðardal en það eru, talið frá norðri til suðurs, Öxará, Eyjardalsá, Sandhaugar,
Hlíðskógar, Stóruvellir, Litluvellir, Halldórsstaðir og Mýri. Að því búnu verða merki
jarðarinnar Sörlastaða í Fnjóskadal skoðuð en stór hluti kröfusvæðis vegna hennar er
einnig í Timburvalladal. Loks verður litið til merkja þeirra jarða í Fnjóskadal sem
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norðar liggja, en það eru, talið frá suðri til norðurs, Bakki, Bakkasel og Belgsá. Að
fenginni niðurstöðu um landamerki umræddra jarða með tilliti til ágreiningssvæðis
aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Af þeim jörðum sem hér eru til umfjöllunar liggja Birningsstaðir vestast í
Ljósavatnsskarði. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 2. júní 1890 og
þingl. 16. júní sama ár. Til austurs „ ... ræður Kambsá en úr gilsopinu ræður bein lína
að Sigríðarstaðalandamerkjum. Að sunnan ræður bein lína eftir miðju fjalli, eða þar
sem vötn skilja.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Kambsstaða.
Jörðin Kambsstaðir liggur austan Birningsstaða. Merkjum hennar er fyrst lýst í
lögfestu frá 7. maí 1796. Merkjum er lýst svo: „ ... ad sunnann verdu er su Gröf er
heiter Nóngröf, og so beinleidis þar ofan til LitluTiarnar Lækiar, gagnvart
Landamerkia Gile ad austan verdu; Enn ad utann Rædur KambsAa, er Rennur i
Aminstann Læk.“ Ekkert landamerkjabréf er til fyrir Kambsstaði en merkjum er lýst í
afsalsbréfi frá 7. október 1915 þegar hluti af landi jarðarinnar var seldur til StóruTjarna en einnig í afsali frá 25. nóvember 1968. Í fyrra afsalinu segir m.a. um merkin:
„Úr merkjagróf að austan á milli nónbekks og Steinholts eftir vörðum eða girðingum
norðvestur í vinkilkrók vestan við svokallað Hólagerði.“ Í seinna afsalinu segir um
merki til vesturs: „Kambsá, frá Tungusporði að gilopi, þaðan bein lína í merki
Sigríðarstaða ...“ Síðan segir um suðurmerkin: „ ... vatnaskil, svo sem vötn draga.“
Jörðin Stóru-Tjarnir liggur austan og norðan Kambsstaða og vestan Arnstapa.
Til er vitnisburður um merki Sigríðarstaða og Vestritjarna (Stóru-Tjarna) frá 14. ágúst
1468. Þar kemur fram um jörðina „vestritjarnir“ sem liggur í „losavazskarde ok
reiknade hennar iardar eign ecki leingra austr en ath þeim stora læk sem utan geingr
epter skardeno ok sudur fellur i liosavatn.“ Í landamerkjabréfi fyrir Stórutjarnir, frá
16. janúar 1883 og þingl. 19. júní 1884, er merkjum gagnvart Kambsstöðum lýst svo:
„Eftir merkigróf í fjallinu fyrir ofan bæinn og beina stefnu í garðstúf niður í Mó.“ Á
milli Stóru-Tjarna „að vestan og Arnstapa að austan: „Úr Briðjuhól í Nýpuhól og
síðan beina stefnu niður í Stýflugarð í mýrinni og svo beint í Litlu-Tjarnalæk.“ Bréfið
er áritað um samþykki vegna Litlutjarna, Arnstapa og Kambsstaða.
Jörðin Arnstapi liggur austan Stórutjarna, norðan Kambsstaða og vestan
Vatnsenda. Merkjum hennar er fyrst lýst í lögfestu frá 30. apríl 1810. Merkjum er lýst
þannig: „ ... ad Sunnann rædur Lækiarmoldfall, edur gróf, sem fellur úr so Kölludum
Svarthamre, og so fast sem sá Lækur heldur, allt i Liósavatn, enn frá Svarthamre
réttsyne á Fiall upp; ad nordannverdu allt i Nyphól, [...] enn frá tjedum Nyphól ad
ofannverdu, rétta sjónhendíng á FjallsEgg.“ Í landamerkjabréfi Arnstapa, frá 16.
janúar 1883, er merkjum lýst „að austan milli Arnstapa og Stóru-Tjarna að vestan. Úr
Briðjuhól í Nýphól og síðan beina stefnu niður í stíflugarð í mýrinni og svo beint í
Litlu-Tjarnalæk. Að vestan milli Vatnsenda og Arnstapa að austan. Úr Skaftá og
vestan vert í Dauðatanga (Stapa).“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Stórutjarna og
Vatnsenda.
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Jörðin Vatnsendi liggur austan Arnstapa og Kambsstaða og vestan Ljósavatns.
Landamerkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 30. apríl 1885 og þingl. 9. júní
1886. Merkjum til vesturs „ræður bein stefna úr Stapa og austanvert í Dauðatanga.“
Að austan ræður „Geitá alla leið vestur á fjall.“ Að suðvestan og sunnan ræður
„fjallsbrúnin.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Arnstapa og Ljósavatns.
Jörðin Ljósavatn liggur austan Vatnsenda, Kambsstaða og Belgsár og norðan
og vestan Öxarár. Jörðinni er fyrst lýst í máldaga Ljósavatnskirkju frá 1380. Þar segir:
„Rædur diupaa oc liosaavatn oc geitaa firi vtaann vppaa fiaall til vppsprettu aauxaraa
aallt j fliot ... “ Einnig er merkjum lýst í vísitasíu Ljósavatnskirkju frá 1828. Þar
kemur eftirfarandi fram um mörk jarðarinnar: „ ... alt landid itölulaust, frá tvígardi og
sudur í Öxará ... “ Síðar segir: „ ... og Geitá fyrir utann, uppa fiall til uppsprettu
Auxarár alt i Fliót á Auxará.“ Loks er merkjum Ljósavatns lýst í landamerkjabréfi frá
12. júní 1890, óþinglýst. Þar stendur að Öxará ráði merkjum að sunnan „ ... þangað til
Öxarár- og Eyjardalir mætast; þaðan beina stefnu vestur á hágrjót þar til vötn falla til
vesturs, og svo beina línu norður grjótin í „Geitá“ og ræður hún merkjum ofan fyrir
fjallsrætur, þaðan svo aptur eptir miðfarveg árinnar í Ljósavatn .. “ Bréfið er áritað um
samþykki vegna Öxarár, Eyjardalsár og Vatnsenda. Nú tilheyrir hluti þess landsvæðis
sem lýst er í framangreindum merkjalýsingum jörðinni Öxará, sbr. afsal frá 6. apríl
1901.
Þá er lokið yfirferð yfir merki jarða í Ljósavatnsskarði. Næst verður fjallað um
merki jarða í Bárðardal en þær eru nánar tiltekið, talið frá norðri til suðurs, Öxará,
Eyjardalsá, Sandhaugar, Hlíðskógar, Stóruvellir, Litluvellir, Halldórsstaðir og Mýri.
Jörðin Öxará liggur sunnan og austan Ljósavatns, austan Belgsár og Bakkasels
og norðan Eyjardalsár. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 3. júní
1890 og þingl. degi síðar. Er merkjum lýst þannig að ráði „ ... gamall garður upp á há
brún, og síðan sama stefna vestur yfir grjótin og að Öxaránni. Þaðan skilur Öxaráin
lönd Öxarár og Ljósavatns alla leið að kvíslinni og síðan ræður kvíslin að svonefndum
Grjótgarði ...“ Bréfið er áritað um samþykki vegna eigenda Ljósavatns. Nýtt
landamerkjabréf var útbúið fyrir Öxará 18. maí 1901 en þá hafði hluta af landi
Ljósavatns verið afsalað til eigenda Öxarár. Þar er merkjum lýst svo: „ ... ræður Öxará
merkjum suður Öxarárdal alla leið suður í „Dalamót“ og þaðan beina stefnu vestur á
hágrjót, svo norður grjótin að upptökum Ljósavatnsár. Að norðan ræður forn
merkigarður austan frá kvísl upp móinn og hjá syðri Hraungarðsenda, þá ræður sami
garður upp fjallshlíðina til Ljósavatnsár í fjalli uppi, þaðan ræður áin merkjum til
áðurgreindra upptaka.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Eyjardalsár og
Ljósavatns.
Jörðin Eyjardalsá liggur sunnan Öxarár, austan Bakka og Sörlastaða og norðan
Sandhauga. Samkvæmt landamerkjabréfi Eyjardalsár, frá 2. júní 1886 og þingl. í júní
1887, er merkjum lýst til suðurs úr Helmingshöfða „á fjall upp yfir þveran Eyardal til
vesturgrjóta, og á þau þar til vötn falla vestur þaðan ... “ Þaðan er svo farið í norðurátt
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„ ... norður grjótin ... “ Til norðurs fylgja merkin „garðbroti“ úr Kárasteini „ ... upp
fjallshlíðina, og ræður það landamerkjum meðan það endist, og þá bein lína vestur yfir
austurgrjót allt til Öxarár, þaðan eftir því sem áin liggur suður á áðurnefnd dalamót
[Eyjardals og Öxarárdals].“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Sandhauga,
Ljósavatns og Öxarár. Annað landamerkjabréf var gert fyrir Eyjardalsá 22. maí 1907
og þingl. næsta dag. Það er í samræmi við eldra bréfið og lýsir merkjum: „ ... vestur á
há fjallið ... “ og „ ... norður á dalamót ... “ Einnig er merkum Eyjardalsár lýst í
tveimur eldri heimildum. Í lögfestu frá 2. maí 1753 segir um mörk inn til landsins: „
Vestur a fiall upp.“ Þá eru merki miðuð við vatnaskil í lögfestu frá 1817 og einnig að
farið sé “ ... upp til vestara Fialls ... “--Jörðin Sandhaugar liggur sunnan Eyjardalsár, austan Sörlastaða og norðan
Hlíðskóga. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 2. júní 1890 og þingl.
27. maí 1891. Merki til suðurs eru lína „ ... frá Yztakletti vestur yfir fjallið í
Biskupsvörðu, þaðan í sömu stefnu vestur yfir Eyadal og á hágrjótin.“ Þaðan er
merkjum lýst „Að vestan: Hágrjótin á fjallinu norður til Eyadalsárland<s>. Að
norðan: Bein lína úr hágrjótunum á fjallinu, yfir þveran Eyardal, þaðan austur yfir
fjallið í Helmingshöfða ... “ Bréfið er áritað um samþykki vegna Eyjardalsár og
Stóruvalla.
Jörðin Hlíðskógar liggur sunnan Sandhauga, austan Sörlastaða og norðan
Stóruvalla. Ekkert landamerkjabréf er til fyrir Hlíðskóga en jörðin á útskiptan nyrsta
hluta Stóruvallalands sem rúmast innan landamerkjabréfs Stóruvalla. Verður því
fjallað í einu lagi um merki beggja jarðanna. Jörðin Stóruvellir liggur sunnan
Hlíðskóga, austan Sörlastaða og norðan Litluvalla. Merkjum hennar er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 17. október 1883 og þingl. 24. maí 1889. Til suðurs fylgja
merkin Sexhólsstaðagili og úr því ræður „ ... bein stefna til vesturs uppá Vallnafjall og
svo langt vestur sem vatnsfjöll deila sveita á milli ... “ Vesturmerkin fylgja svo
síðastnefndu fjalli til norðurs „ ... gegnt svonefndri Biskubsvörðu, sem er óumþrætt
land milli Stóruvalla og Sandhauga frá ómunatíð.“ Þá eru merki til norðurs: „ ... bein
stefna austur í svonefnda Biskubsvörðu, og úr henni ræður sama stefna ofan fjallið í
klett þann, sem norðast stendur í klifinu milli Stóruvalla og Sandhauga og sem hér
eftir nefnist merki klettur ... “ Bréfið er áritað um samþykki vegna jarðanna
Sörlastaða, Litluvalla og Sandhauga.
Jörðin Litluvellir liggur sunnan Stóruvalla, austan Sörlastaða og norðan
Halldórsstaða. Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 18. maí 1885 og þingl. 28.
maí sama ár. Merkjum til norðurs er lýst í Sexhólsstaðagil og síðan „ ... bein stefna til
vesturs uppá Vallafjall og svo langt, sem Vatnsföll deila sveita á milli ...“ Til vesturs
fylgja merkin Suðurfjallinu þar til komið er gegnt „svonefndu Sleikjulækjargili.“ Til
suðurs er svo farið úr Suðurfjallinu „ ... í áðurnefnt Sleikjulækjargil, sem þá ræður
merkjum til fjallsróta.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Stóruvalla og
Halldórsstaða.
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Jörðin Halldórsstaðir liggur sunnan Litluvalla, austan Sörlastaða og norðan
Mýrar. Ekkert landamerkjabréf er til fyrir Halldórsstaði né aðrar eldri heimildir um
merki jarðarinnar en landamerkjabréf Litluvalla og Mýrar er áritað vegna
Halldórsstaða.
Jörðin Mýri liggur sunnan Halldórsstaða, vestan Sörlastaða og norðan
Mjóadals. Hún er síðasta jörðin sem fjallað verður um hér sem liggur í Bárðardal.
Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 20. maí 1885 og þingl. 14. júní
1890. Til suðurs eru merki miðuð við Syðri-Bótará. Til vesturs er farið úr „ ...
norðvestustu upptökum Bótarár [og] liggja svo merkin norður há fjallið eftir því sem
vatnsföll deila sveita á milli, norður gegnt svonefndum Stóralæk og er þar nú sett
merkivarða.“ Til norðurs er miðað við að tekin sé „ ... bein stefna úr áðurnefndri
vörðu í efri krókinn á Stóralæk, svo lækurinn að neðri króknum ...“ Bréfið er áritað
um samþykki vegna Halldórsstaða, Sörlastaða og Mjóadals.
Næst verður litið til merkja jarðarinnar Sörlastaða í Fnjóskadal en hluti
kröfusvæðis hennar er einnig í Timburvalladal. Á eftir þeirri umfjöllun verður fjallað
um merki jarðanna Bakka, Bakkasels og Belgsár en þær eru í Fnjóskadal.
Jörðin Sörlastaðir liggur norðan Mjóadals, vestan Mýrar, Halldórsstaða,
Litluvalla, Stóruvalla, Hlíðskóga, Sandhauga og Eyjardalsár, sunnan Bakka og austan
Kambfellstungu. Merkjum Sörlastaða er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 19. apríl
1884 og þingl. 18. júní sama ár. Til norðurs fylgja merkin gömlum merkjagarði „ ... er
liggur frá austri til vesturs á hinu svonefnda Langholti, og beint til fjalls í grjótvörðu,
sem hlaðin er á hól nokkru ofar fjallsrótum, er sýnir beina stefnu í næsta mel, sem
liggur í fjallsbrúninni fyrir norðan hina svonefndu Grákolluskál.“ Til austurs er
merkjum lýst svo: „Til austurs á Vallnafjall eiga Sörlastaðir land að Bæargilstjörn, að
Grettistaki, að Fremraskarðsdragi, að Hvítárdragi, að Pílagrímsmosum og að
Pílagrímsfjalli.“ Um suðurmerkin segir þetta: „Að sunnan liggja eiðigrjót og sandar.“
Til vesturs fylgja merkin Timburvalladalsá og Bakkaá. Bréfið er áritað um samþykki
vegna Bakka, Hjaltadals, Snæbjarnarstaða, Stóruvalla og Sandhauga.
Jörðin Bakki liggur norðan Sörlastaða, vestan Eyjardalsár og sunnan
Bakkasels. Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 1. nóvember 1883 og þingl. 18.
júní 1884. Að norðan eru merkin miðuð við „Fossgil í fjalli.“ Til austurs er miðað við
að merki nái „ ... á fjall upp og þar til Eyardalsárlands, sem ódeilt er ...“ Til suðurs
ræður „ ... gamall merkigarðsstúfur [...], eru merkin frá eystri enda hans þverstefnu til
fjalls í vörðu, sem hlaðin er á litlum grjóthól hól neðst í fjallinu og þaðan beint upp á
fjallið ... “ Bréfið er áritað um samþykki vegna Bakkasels og Sörlastaða.
Jörðin Bakkasel liggur norðan Bakka og sunnan Belgsár. Merkjum hennar er
fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 1. nóvember 1883 og þingl. 18. júní 1884. Merki til
suðurs eru miðuð við „fossgil í fjalli“. Til austurs ræður „mitt fjallið“. Til norðurs eru
mörkin „ ... Belgsá á Belgsárdal og miðfarvegur hennar ...“ Bréfið er áritað um
samþykki vegna Bakka og Belgsár.
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Jörðin Belgsá liggur norðan Bakkasels, vestan Öxarár og Ljósavatns og
sunnan Kambsstaða. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 16. janúar
1883 og þingl. 18. júní 1884. Um merki til norðurs, suðurs og austurs segir þetta: „Að
norðan ræður Botnagil og úr því Víðilækur og þaðan beint í Fnjóská [...]. Að sunnan
ræður miðfarvegur Belgsár. [...]. Að austan Fjallið.“ Bréfið er áritað um samþykki
vegna Bakkasels.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan eru rakin er merkjum milli jarða
almennt lýst „á fjall upp“, „á hágrjót“, „upp á brún“ eða í vatnaskil. Hafa þessar
lýsingar stuðning af eldri heimildum í þeim tilvikum sem þeirra nýtur við. Ekkert
landamerkjabréf er þó til fyrir Halldórsstaði en landamerkjabréf Litluvalla og Mýrar,
sem liggja norðan og sunnan Halldórsstaða, eru árituð vegna Halldórsstaða. Hér ber
þess að geta að svæðið er samfelldur fjallgarður, að mestu úr blágrýti, sem liggur
sunnan frá Sprengisandi að Ljósavatnsskarði og heitir Vallafjall (779 m) á löngum
kafla, nafnið tekið eftir Stóruvöllum. Hæstu hnjúkar eru Háafell (917 m) sunnan
Ljósavatnsskarðs og Litluvallafjall (737 m). Víðast hvar eru hlíðar hamralausar og
gróið upp á brúnir nema þar sem jarðvegur hefur blásið ofan í grjót og klungur.
Óbyggðanefnd telur að framangreindar heimildir og staðhættir bendi til þess
að merki jarða á umræddu landsvæði, þ.e. sunnanverðu Ljósavatnsskarði,
vestanverðum Bárðardal og austanverðum Timburvalladal og Fnjóskadal, hafi náð þar
saman, fremur en að þau lægju umhverfis fjallgarðinn í hlíðum hans, svo sem haldið
hefur verið fram af hálfu íslenska ríkisins. Umræddur hluti af þjóðlendukröfusvæði
íslenska ríkisins í máli þessu telst því allur innan merkja jarða. Afmörkun þeirra er
óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf þeirra jarða sem hér eru til umfjöllunar voru gerð í kjölfar
þess að landamerkjalög tóku gildi árið 1882. Svo sem áður var rakið benda
fyrirliggjandi gögn ekki til annars en að merkjum sé þar rétt lýst. Bréfin voru
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þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki jarðanna, án þess
að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna
sem hér geti skipt máli. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi
við það sem almennt var talið gilda. Þá er og ljóst að eigendur jarðanna hafa um langa
hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að land á þessu svæði hafi a.m.k.
verið numið að hluta. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Jarðir þær sem hér um ræðir liggja að öðrum jörðum, þar á meðal á
fjallseggjum. Heimildir um afréttarnot á þessu svæði eru almenns eðlis og
endurspegla fremur beitarnot á hálendari hlutum jarðanna. Þær benda ekki til þess að
land innan merkjalýsinga jarða á þessu svæði hafi haft stöðu afréttar að lögum. Skal í
þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um
hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði
þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með
löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Engin gögn benda til þess
að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra
eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra og verða staðhættir, gróðurfar og
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
fjalllendis jarðanna hafi, eðli máls samkvæmt, verið takmarkaðri en láglendis þeirra,
leiðir það eitt og sér ekki til eignarréttarlegrar aðgreiningar. Loks verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 463 Með vísan til sama ákvæðis ber
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jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar um merki felst ekki
afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Kambsstaða, Stórutjarna, Arnstapa, Vatnsenda, Ljósavatns, Öxarár, Eyjardalsár,
Sandhauga, Hlíðskóga, Stóruvalla, Litluvalla, Halldórsstaða, Mýrar, Sörlastaða,
Bakka, Bakkasels, Belgsár og Birningsstaða gera eignarlandskröfur til, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
6.4
6.4.1

Íshóll
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Þingeyjarsveit gerir tilkall til sem eignarlands Íshóls, sjá nánari afmörkun og lýsingu
krafna í köflum 3.1 og 3.15. Landsvæðið það sem hér um ræðir liggur í yfir 400 m
hæð og afmarkast af Skjálfandafljóti til austurs. Hrafnabjargafjall liggur þar
norðaustast og Lækjardalir þar suður af. Íshólsdalur liggur vestan Hrafnabjargafjalls
og Lækjardala og hefur leguna norður–suður. Hann er allvíður og eftir honum rennur
Rangá. Þrátt fyrir jarðvegseyðingu er víða gróið á Íshólsdal, votlendi, vallendi og
sendnar torfur með grávíði og sandtöðu.
6.4.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu. Landnám hafi ekki tekið til
fjalla og öræfa sunnan þeirra á þessu svæði. Heimildir greini frá því að stór hluti
þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Þó svo að talið sé að einstök
svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist
meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst
verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé. Þjóðlendukrafan fylgi merkjum Íshóls að
Mjóadalsá sem ráði merkjum að vestan. Þaðan sé fylgt merkjum Íshóls að SyðriBótará sem ráði merkjum Mýrar. Með þessu sé fallist á að Íshóll, innan
framangreindra marka, sé fullkomið eignarland.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á skrá yfir
afréttarlönd frá árinu 1904 og öðrum skráðum eignarheimildum, auk þinglýstra
landamerkjabréfa aðliggjandi jarða. Eldri heimildir mæli þeim almennt ekki í mót.
Við rannsókn hafi komið í ljós að afréttarlýsingin nái langt inn í land Íshóls en
jafnframt er höfð hliðsjón af staðsetningu bæjarhúsarústa jarðarinnar. Þá sé skilyrðum
hefðar fullnægt. Jarðeigendur hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi sem m.a.
hafi lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not landsins og hafi öll nýting verið háð
leyfi frá þeim. Vísað er til þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar
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gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það
fái ekki samrýmst grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu
réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði. Á því er
byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé
undirorpið beinum eignarrétti og hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi
véfengingarkröfu á hendur aðilum þá sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og
tómlætis. Vísað er í Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá
21. október 2004, í máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi
landamerkjalýsingar og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi
hins vegar ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan
landamerkja Íshóls hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum
og aðstæðum á hverjum tíma. Notkun lands geti gefið vísbendingar um það hvort land
sé eignarland eða ekki en þó megi ekkert alhæfa út frá því. Einnig er vísað í
Hæstaréttardóm frá 16. maí 2007. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega
litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa
um eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart
réttindunum.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi hvorki náð til
heiða né Íshóls enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til þoku
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka á Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Vísað er til ákvæða Grágásar og Jónsbókar. Þá er því
haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess
hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Loks er vísað til eignarréttarákvæðis
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1994,
eignarréttarákvæðis og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga
nr. 37/1993.
6.4.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Íshóls er rakin í kafla 5.19. hér
að framan, samanber einnig kafla 5.24. um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum
sem þar er getið, og ná allt aftur til 16. aldar, má ráða að um sjálfstæða jörð hefur
verið að ræða en hún mun hafa farið í eyði árið 1897 og verið nýtt til beitar síðan.464
Ágreiningur aðila í máli þessu varðar afmörkun jarðarinnar til suðurs og austurs.
Skeikar þá verulegu á kröfugerð íslenska ríkisins og kröfugerð eigenda Íshóls.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvað ráðið verði af heimildum um afmörkun
Íshóls. Athugun þessi tekur til merkja jarðarinnar til vesturs, suðurs og austurs en
464

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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óumdeilt er að nyrsti hluti kröfusvæðis Íshóls sé eignarland. Í þessu sambandi verður
einnig litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að kröfusvæði Íshóls til
vesturs og suðurs en að austan er það skýrt afmarkað af Skjálfandafljóti. Til vesturs er
kröfusvæði Mjóadals til suðurs er kröfusvæði „afréttarlands í Þingeyjarsveit“. Að
fenginni niðurstöðu um afmörkun Íshóls með tilliti til ágreiningssvæðis málsaðila
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Einu heildstæðu lýsinguna á merkjum Íshóls er að finna í þinglesnu skjali sem
ber yfirskriftina „skrá yfir afréttarlönd suður af Bárðardal vestan Skjálfandafljóts“ frá
1904. Skráin er gerð af oddvita Ljósavatnshrepps en hreppurinn hafði keypt jörðina
árið 1897.
Í afréttaskránni frá 1904 er mörkum Íshóls til vesturs lýst þannig: „að vestan
ræður Mjóadals á frá sjonarhól að merkjalínunni milli Íshóls og Litlutungu […].“ Í
landamerkjabréfi Mjóadals frá 8. maí 1897 sem þinglýst var 29. júní sama ár er
merkjum Mjóadals til austurs lýst svo að Mjóadalsá skilji lönd Mjóadals og Íshóls.
Bréfið var samþykkt vegna Íshóls. Samræmi er því milli afréttaskrárinnar frá 1904 og
landamerkjabréfs Mjóadals um að vesturmörk Íshóls séu þau sem gagnaðilar íslenska
ríkisins byggja á í máli þessu.
Í afréttaskránni frá 1904 er merkjum Íshóls til suðurs lýst svo að lína sú „sem
liggur frá Galthól að Sjónarhól á Mjóadal“ sé „merkjalínan að sunnan“. Í sömu
heimild er fjallað um landsvæðið vestan Skjálfandafljóts og sunnan Galthóls sem „ítak
Ljósavatnskirkju“. Norðurmörkum „ítaks Ljósavatnskirkju“ er þar lýst svo að þau
marki „bein lína frá Galthól er miðar á Sjónarhól.“ Þessi afmörkun Íshóls að beinni
línu sem dregin er milli Galthóls og Sjónarhóls kemur heim og saman við afmörkun
gagnaðila íslenska ríkisins á jörðinni til suðurs.
Austurmörkum Íshóls er lýst svo í afréttaskránni frá 1904: „frá hólmanum í
Ishólsvatni að Rangárósi, þá Rangá að línu þeirri sem liggur frá Galthól að Sjónarhól
á Mjóadal sem er merkjalína að sunnan.“ Í sömu heimild er getið um að „stykkið milli
Skjálfandafljóts að austan og Ishólslands að vestan, Merkilága að Norðan og línunnar
milli Galthóls og sjónarhóls að sunnan“ tilheyri „Almenningum“ sem séu eign
Ljósavatnshrepps. Land Íshóls er þannig afmarkað skemur til austurs í afréttaskránni
en krafa eigenda Íshóls gerir ráð fyrir, þ.e. að Rangá í stað Skjálfandafljóts.
Ekki eru fyrirliggjandi eldri heimildir um afmörkun Íshóls til vesturs, suðurs
og austurs en þær sem hér hafa verið raktar. Óbyggðanefnd telur að líta beri til þess að
afréttaskráin 1904 var gerð af oddvita Ljósavatnshrepps skömmu eftir að Íshóll komst
í eigu hreppsins. Í skránni er einnig getið um „Almenninga“ sem eign hreppsins,
aðliggjandi landi Íshóls að austanverðu. Þessi tvískipta umfjöllun um það landsvæði
sem nú er gerð krafa um vegna Íshóls, þ.e. annars vegar sem Íshólslands og hins vegar
sem „Almenninga“ bendir eindregið til þess að landsvæðið austan Rangár hafi verið
utan þess lands Íshóls sem hreppurinn fékk afsalað árið 1897. Engar heimildir eru um
að það hafi nokkru sinni heyrt undir jörðina Íshól.
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Krafa eigenda Íshóls um að merki jarðarinnar og beinn eignarréttur þeirra nái
austur fyrir Rangá verður því ekki talin geta stuðst við heimildir um afmörkun Íshóls
en um önnur atriði sem krafa þessi er studd við verður fjallað síðar. Landsvæðið
vestan Rangár sem deilt er um í máli þessu er hins vegar innan marka Íshóls eins og
þau verða ráðin af afréttaskránni frá 1904 og öðrum heimildum.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan greindra marka
Íshóls, þ.e. vestan Rangár og línu sem dregin er frá ósi hennar í hólmann í Íshólsvatni.
Ekki er véfengt af hálfu íslenska ríkisins að Íshóll hafi stöðu jarðar að lögum.
Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu. Óbyggðanefnd telur að
miða beri mörk jarðarinnar til vesturs, suðurs og austurs við það sem fram kemur í
afréttaskránni frá 1904, þ.e. að Mjóadalsá ráði vesturmörkum, lína dregin beina stefnu
milli Sjónarhóls og Galthóls ráði norðurmörkum að Rangá, austurmörkum ráði síðan
Rangá að ósi og síðan lína sem dregin er þaðan í hólmann í Íshólsvatni.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að nyrðri hluti þessa landsvæðis hafi
verið numinn en vafi um þetta atriði hlýtur að vaxa eftir því sem sunnar dregur.
Heimildir þær um afréttarnot sem íslenska ríkið vísar til kröfum sínum til
stuðnings og taka til Íshóls endurspegla fremur beitarnot á Íshóli eftir að jörðin komst
í eigu Ljósavatnshrepps. Þær benda ekki til þess að land innan marka Íshóls hafi haft
stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar
umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og
4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Að öllu framangreindu virtu verður lagt til grundvallar að jörðin Íshóll hafi
verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma þar til hún fór í
eyði árið 1897 og komst í eigu Ljósavatnshrepps. Innan þeirra marka sem tilgreind eru
1904, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur Íshóls farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á svæðinu ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að vestan framangreindrar
merkjalínu sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau
eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 465 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
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Kemur þá sérstaklega til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess
landsvæðis innan kröfusvæðis Íshóls sem liggur austan Rangár og línunnar sem
dregin er frá ósi hennar í hólmann í Íshólsvatni, þ.e. utan marka Íshóls eins og þau
verða ráðin af afréttaskránni frá 1904 og öðrum heimildum. Í afréttaskránni eru nefnd
þrjú mismunandi svæði sem teljist til „Almenninga“ og séu „eign“ Ljósavatnshrepps.
Eitt þeirra er „stykkið milli Skjálfandafljóts að austan og Íshólslands að vestan,
Merkilága að norðan og línunnar milli Galthóls og sjónarhóls að sunnan“. Frekari
heimildir er ekki að finna um afmörkun þessa landsvæðis og engar heimildir eru um
að það hafi nokkru sinni verið innan marka Íshóls. Ekki liggja heldur fyrir heimildir
um að það hafi verið innan marka annarra jarða. Þvert á móti er svæðið í
afréttarskránni frá 1904 nefnt meðal „Almenninga“ ásamt hluta þess landsvæðis sem
fjallað er um í kafla 6.7 um Vesturafrétt Bárðdæla. Það bendir til þess að staða
landsvæðisins að lögum hafi verið talin sú sama og „Almenninga“ að öðru leyti. Í
kafla 6.7 er komist að þeirri niðurstöðu að á Vesturafrétti Bárðdæla sé um að ræða
þjóðlendu og afrétt og á umfjöllun þess kafla jafnframt við um það svæði sem hér er
til skoðunar. Samkvæmt gögnum þessa máls og skýrslutökum hafa nytjar af
landsvæði þessu austan Rangár einskorðast við sumarbeit fyrir búfé og eftir atvikum
önnur takmörkuð not. Það bendir til þess að þar sé afréttur í þeim skilningi að um sé
að ræða óbein eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt. 466
Ekki liggur fyrir hvernig Ljósavatnshreppur er kominn að rétti sínum til þessa
svæðis. Ekki hefur verið sýnt fram á annað en að hann hafi orðið til á þann veg að
landsvæðið hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir búpening og ef til vill annarrar
takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar
reglur sem sveitarstjórnum var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd að ekki hafi verið í ljós leitt
að á landsvæði þessu austan og utan marka jarðarinnar Íshóls, svo sem þeim er lýst í
afréttaskránni frá 1904, hafi stofnast til eignarlands með námi, hefð eða öðrum þeim
stofnunarháttum eignarréttinda sem grein hefur verið gerð fyrir í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar (sjá viðauka). Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig
til þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 467 Heimildir benda hins vegar til þess að
landsvæðið sé afréttur jarða í fyrrum Ljósavatns- og Bárðdælahreppum. Er þá einkum
um að ræða afréttarskrána frá 1904.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæðið sem afmarkað er hér á
eftir og liggur austan og utan við austurmörk jarðarinnar Íshóls en innan kröfusvæðis
eigenda Íshóls í máli þessu teljist þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
Frá Skjálfandafljóti við Hrafnabjörg er dregin bein lína norðvestur í hólmann
í Íshólsvatni og þaðan suður í ós Rangár. Þaðan er Rangá fylgt að línu sem
466
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Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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dregin er beina stefnu milli Galthóls og Sjónarhóls. Frá þeim stað sem sú lína
sker Rangá er línunni fylgt austur í Galthól við Skjálfandafljót og þaðan
stystu leið í fljótið. Frá Skjálfandafljóti við Galthól er fljótinu fylgt til norðurs
í upphafspunkt við Hrafnabjörg.

Sama landsvæði er afréttur jarða í fyrrum Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum,
nú Þingeyjarsveit, í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til
upprekstrar á afréttinn og annarra hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir
ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr. laga nr. 58/1998. Þar ber sérstaklega að nefna 7. gr.
laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 21/1986.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá.
6.5
6.5.1

Mjóidalur
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Þingeyjarsveit gerir tilkall til sem eignarlands Mjóadals, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.16. Landsvæðið það sem hér um ræðir liggur í yfir
400 m hæð upp af vestanverðum Mjóadal. Mjóidalur gengur í um 15 km í
suðsuðvestur og rennur Mjóadalsá um hann. Mjóadalsá verður til þar sem Mosakvísl
og Tungufellsá renna saman við Tungufellssporð. Svæðið hallar til vesturs og er
fjalllent. Vesturhlíð dalsins er skorin giljum þar sem um renna nokkrar smáár til
austurs í Mjóadalsá. Er þar að nefna Ytri- og Syðri-Lambá, og Grjótá norðan þeirra.
Dalurinn er vel gróinn.
6.5.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu. Landnám hafi ekki tekið til
fjalla og öræfa sunnan þeirra. Heimildir greini frá því að stór hluti
þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur og að Mjóidalur sé meðal
afréttarlanda Ljósavatnshrepps og Bárðdælahrepps. Í því sambandi er vísað til
afréttaskrár frá árinu 1904 og til umfjöllunar í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns um afréttarsvæði á Mjóadal. Þar sé þess getið að landið sé almennings
afréttur. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki
fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi
svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á
landamerkjabréfi Mjóadals, dags. 8. maí 1897 og þinglýst 29. júní 1897, og öðrum
skráðum eignarheimildum, auk þinglýstra landamerkjabréfa aðliggjandi jarða. Eldri
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heimildir mæli þeim almennt ekki í mót. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og
41/1919, hafi opinberum aðilum verið falið að hafa frumkvæði að því að gengið yrði
frá landamerkjum jarða, þau væru skráð og leyst yrði úr ágreiningi væri hann fyrir
hendi. Landamerkjalýsingar þær sem gerðar hafi verið í kjölfar setningar
landamerkjalaga 1882 hafi víða verið byggðar á eldri heimildum, svo sem lögfestum,
máldögum og eldri landamerkjabréfum. Það eigi við um þetta svæði. Þessum
lýsingum hafi svo verið gefið aukið vægi með þinglýsingu og eftirlitsskyldu
valdsmanna sem leiði til þess að þarna hafi orðið til fullkomnar heimildir um
landamerkin og þannig eignarrétt þinglýstra eigenda. Í samræmi við fyrri niðurstöður
óbyggðanefndar hvíli því sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landsvæðinu á
ríkisvaldinu. Þá sé skilyrðum hefðar fullnægt. Landeigendur hafi farið með öll
hefðbundin eignarréttindi sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not
landsins og öll nýting verið háð leyfi frá þeim. Vísað er til þess að eignarheimildir
þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi
eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það fái ekki samrýmst grundvallarreglu
réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri
þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið beinum eignarrétti og
hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi véfengingarkröfu á hendur aðilum þá sé
ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og tómlætis.
Vísað er í Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21.
október 2004, í máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi
landamerkjalýsingar og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi
hins vegar ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan
þinglýstra landamerkja Mjóadals hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Notkun lands geti gefið vísbendingar
um það hvort land sé eignarland eða ekki en þó megi ekki alhæfa út frá því. Þá hafi
Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til
athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi hvorki náð til
heiða né Mjóadals, enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til þoku
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að byggja á Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Vísað er til ákvæða Grágásar og Jónsbókar. Þá er því
haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess
hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Loks er vísað til eignarréttarákvæðis
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1994,
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eignarréttarákvæðis og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga,
nr. 37/1993.
6.5.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Mjóadals er rakin í kafla 5.20
hér að framan, samanber einnig kafla 5.24 um afrétti og afréttarnot. Örnefnið
Mjóidalur sést fyrst í umfjöllun um Mýri í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalín frá árinu 1712. Þar er einnig getið Mjóadalskots og Holkots sem muni vera
eyðiból á Mjóadal. Mjóadals er fyrst getið sem býlis í lýsingu Eyjardalsár- og
Lundarbrekkusókna árið 1840 en þar kemur fram Mjóidalur hafi áður verið nefndur
Mjóadalskot. Byggð virðist hafa verið á Mjóadal frá árinu 1812 eða 1813 og til ársins
1894. Einnig virðast Mjóadalskot og Holkot hafa verið byggð um óþekktan tíma fyrir
1712. Mjóidalur er nú nýttur sem beitiland fyrir sauðfé. Málsaðila greinir á um hvort
Mjóidalur hafi stöðu jarðar að lögum. 468
Kemur þá fyrst til skoðunar hvað ráðið verði af heimildum um afmörkun
Mjóadals. Einkum verður litið til landamerkjabréfs Mjóadals frá 8. maí 1897 sem
þinglýst var 29. júní sama ár. Athugun þessi tekur til heildarmerkja Mjóadals en
umrætt svæði er allt innan þess sem íslenska ríkið gerir kröfu um að teljist þjóðlenda.
Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að Mjóadal en
þar eru kröfusvæði Hjaltadals, Kambfellskjálka og Sörlastaða til vesturs, Mýrar til
norðurs og Íshóls til austurs. Til suðurs er landsvæði sem krafa er gerð til sem
afréttarlands í Þingeyjarsveit. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Mjóadals verður
fjallað um eignarréttarlega stöðu hans.
Í landamerkjabréfi Mjóadals er merkjum til austurs lýst svo að Mjóadalsá skilji
lönd Mjóadals og Íshóls. Bréfið var samþykkt vegna Íshóls. Ekki eru til eldri heimildir
en landamerkjabréfið um þessi merki. Í „skrá yfir afréttarlönd suður af Bárðardal
vestan Skjálfandafljóts“ frá 1904 er því lýst að Mjóadalsá ráði austurmörkum
Mjóadalslands frá Syðri-Bótará að Tungufellsá. Í sömu heimild er mörkum
Íshólslands til vesturs lýst svo að Mjóadalsá ráði frá Sjónarhóli að merkjalínunni milli
Íshóls og Litlutungu. Þannig er samræmi milli landamerkjabréfs Mjóadals og
afréttaskrárinnar um mörk Mjóadals til austurs.
Merkjum Mjóadals til suðurs er lýst svo í landamerkjabréfinu að Tungufellsá,
svo Þvergil og síðast bein stefna úr því vestur á hágrjót skilji Mjóadalsland og
„almenning“. Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna þeirra landsvæða sem liggja
sunnan greindra marka Mjóadals. Ekki eru til eldri heimildir en landamerkjabréfið um
suðurmörk Mjóadals og ekki liggja fyrir aðrar heimildir um afmörkun aðliggjandi
landsvæðis að sunnanverðu, þ.e. Vesturafréttar Bárðdæla, en afréttarskráin frá 1904. Í
henni er mörkum milli Mjóadals og afréttarins lýst þannig að Tungufellsá ráði að
468
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Þvergili, þá ráði Þvergil uns það þrjóti. Í sömu heimild er því lýst að til almenninga
teljist meðal annars „allur Mjóidalur sunnan við Tungufellsá og Þvergil vestan
Mjóadalsár, og allt land sunnan við Sjónarhól austan Mjóadalsár.“ Gagnaðilar
íslenska ríkisins hafa staðsett hornmark Mjóadals til suðvesturs, á „hágrjóti“, með
tilteknum hætti á vatnaskilum. Rannsókn óbyggðanefndar bendir ekki til annars en að
„hágrjót“ séu rétt staðsett af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins á vatnaskilum og það
kemur heim og saman við það sem fram kom við skýrslutökur í málinu. Því er
samræmi milli landamerkjabréfs Mjóadals og afréttaskrárinnar um mörk Mjóadals til
suðurs.
Vesturmerkjum Mjóadals er lýst svo í landamerkjabréfinu að frá hágrjóti liggi
merkin norður háfjallið, eftir því sem vatnsföll deili sveita milli, norður gegnt
upptökum Syðri-Bótarár. Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna þeirra landsvæða
sem liggja vestan greindra marka Mjóadals. Ekki eru fyrir hendi eldri heimildir en
landamerkjabréfið um vesturmörkin en í afréttaskránni frá 1904 er þeim lýst þannig
að bein stefna ráði vestan við öll drög er liggi að Lambám og Grjótá að botni SyðriBótarár. Samræmi er þannig milli landamerkjabréfsins og afréttarskrárinnar um
vesturmörk Mjóadals. Vestan kröfusvæðis Mjóadals eru kröfusvæði Hjaltadals,
Kambfellskjálka og Sörlastaða. Í landamerkjabréfi Hjaltadals frá 16. janúar 1883 sem
þinglýst var 18. júní 1884, segir: „Að sunnan eru Öræfi.“ Landamerkjabréfið er ekki
undirritað vegna Mjóadals. Það landsvæði sem nú er gerð krafa um vegna
Kambfellskjálka var auk kröfusvæðis Hjaltadals innan lýstra merkja samkvæmt
landamerkjabréfi Hjaltadals. Samkvæmt landamerkjabréfi Sörlastaða, frá 19. apríl
1884 sem þinglýst var 18. júní 1884, liggja „eiðigrjót og sandar“ að sunnan.
Landamerkjabréfið er ekki áritað vegna Mjóadals. Af þessum lýsingum er ekki ljóst
hve langt til suðurs og suðausturs land Sörlastaða og Hjaltadals hefur verið talið ná.
Heimildirnar svara því ekki hvort þau hafi náð allt að vatnaskilum til móts við land
Mjóadals. Allt að einu mæla þær ekki í mót lýsingu landamerkjabréfsins á
vesturmörkum Mjóadals.
Norðurmerkjum Mjóadals er lýst svo í landamerkjabréfinu að Syðri-Bótará
skilji lönd Mjóadals og Mýrar. Bréfið var samþykkt vegna Mýrar. Ekki eru fyrir hendi
eldri heimildir en landamerkjabréfið um norðurmörk Mjóadals. Í afréttaskránni frá
1904 er þeim lýst þannig að Syðri-Bótará ráði að ósi hennar. Í landamerkjabréfi Mýrar
sem útbúið var þann 20. maí 1885 og þinglesið 14. júní 1880 er merkjum Mýrar til
suðurs lýst svo að Syðri-Bótará skilji lönd Mýrar og Mjóadals að sunnan. Bréfið var
áritað um samþykki vegna Mjóadals. Hér skal þess og getið að ekki eru fyrir hendi
eldri heimildir um afmörkun Mýrar en landamerkjabréf þeirrar jarðar. Þannig er
samræmi milli landamerkjabréfs Mjóadals og annarra fyrirliggjandi heimilda um
mörk Mjóadals til norðurs svo langt sem þær heimildir ná.
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Hér skal þess getið að frásögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns
af „Mjóadal“ verður ekki talin mæla afmörkun Mjóadals í landamerkjabréfinu í mót
en um frásögnina verður nánar fjallað hér á eftir.
Samkvæmt því sem að framan er rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Mjóadals. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska
ríkisins og eldri heimildir mæla henni ekki í mót.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf Mjóadals var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi
1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til þess að merkjum
landsvæðisins sé þar rétt lýst. Bréfið var undirritað af umráðamanni Mjóadals,
þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki Mjóadals, án þess að
séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
fyrirsvarsmenn aðliggjandi landsvæða. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Ljóst er að fyrirsvarsmenn
Mjóadals hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að nyrðri hluti þessa landsvæðis hafi
verið numinn en vafi um þetta atriði hlýtur að vaxa eftir því sem sunnar dregur.
Verður nú sérstaklega litið til þess hvort Mjóidalur hafi stöðu jarðar að lögum.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til umfjöllunar í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalín frá 1712 og skráar yfir afréttarlönd suður af Bárðardal og vestan
Skjálfandafljóts frá 1904 því til stuðnings að Mjóidalur hafi stöðu afréttar. Í
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Jarðabókinni segir svo: „Mjóidalur kallast eitt dalland sem liggur fram frá Mýri og er
almenníngs afrjettur Bárðardalshrepps fyrir vestan fljótið og út að Djúpá […] Þessi
almenníngur tekur alt austur í Skjálfandafljót fyrir framan bygðina so lángt á fjall
suður sem grös eru, og er þetta furðu víðátta […] Króksdalur, sem nú kallast
Smiðjuskógur […] liggur í nefndum almenníngi“. Í sömu heimild er minnst á
eyðibólin Mjóadalskot og Holkot þar sem segir: „Mioadalskot og Holkot kallast tvö
eyðiból á Mjóadal fyrir vestan ána, og sjást enn nokkur byggíngarmerki á báðum
þeim, bæði tóftarústa og túngarða. Ekki má þessi eyðiból aftur byggja fyrir
heyskaparleysi og so fjarska við bygðina.“
Samkvæmt framangreindu er örnefnið „Mjóidalur“ notað í víðtækri merkingu í
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns og látið taka til landsvæðis sem liggur
a.m.k. að verulegu leyti mun austar og sunnar en það landsvæði sem landamerkjabréf
Mjóadals tekur til. Mjóadalskot og Holkot sem nefnd eru í Jarðabókinni kunna allt
eins að hafa verið byggð út úr Mýri eins og á afréttinum.
Sem fyrr segir er talið að Mjóidalur hafi verið í byggð á árunum 1812–1894. Í
lýsingu Eyjardalsár- og Lundarbrekkusókna árið 1840 kemur fram að bærinn
Mjóidalur, áður nefndur Mjóadalskot, standi hér um bil mílu sunnar en Mýri, sé
hjáleiga frá Mýri og metinn með Mýri. Þar sé „landgott og víðslægt en framar
vetrarhart“. Í Jarðtali J. Johnsens frá árinu 1847 segir að Mjóadals sé ekki getið í
jarðabókunum en samkvæmt sýslumanni sé hann afbýli frá Mýri. Samkvæmt
jarðamati í Ljósavatnshreppi (síðar Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum) 1849 var
„Mjóidalur bygdur úr Mýrar landi fyrir 36 árum en ómetin“. Samkvæmt því mun það
hafa verið um 1813. Í matinu kemur fram að á Mjóadal sé landrými sæmilegt og
landkostir til málnytu og þrifa séu í betra lagi. Í Nýrri jarðabók fyrir Ísland, sem var
staðfest árið 1861, er Mjóidalur metinn sér til dýrleika. Fram kemur að fornt mat á
jörðinni Mjóadal sé 6 hundruð en hið nýja 9,9 hundruð.
Í uppboðsbók sýslumannsins í Þingeyjarsýslu 1876–1889 kemur fram að 21.
maí 1880 hafi verið haldið opinbert uppboðsþing að Ljósavatni. Þar hafi jörðin
Mjóidalur í Ljósavatnshreppi tilheyrandi dánarbúi Jóns Jónssonar verið seld
hæstbjóðanda, Kristjáni Jónssyni á Úlfsbæ. Mjóidalur er einnig nefndur jörð í
yfirskrift landamerkjabréfs Mjóadals frá 8. maí 1897. Í kaupsamningi fyrir Mjóadal
frá 4. júní sama ár er Mjóidalur einnig nefndur jörð og skýrt kveðið á um að verið sé
að kaupa og selja landareign jarðar. Tekið er fram að hún sé 9,9 hundruð að dýrleika
að nýju mati og engin hús eða kúgildi fylgi heldur sé aðeins keypt landeign
jarðarinnar. M.a. er áskilið að seljandinn, Kristján Jónsson, greiði alla áfallna skatta
og opinber gjöld af jarðeigninni auk þess sem honum er gert að annast löggilda
merkjaskrá vegna hennar. Eftir að kaupin höfðu farið fram, þ.e. 29. júní 1897, var
landamerkjabréfinu svo þinglýst.
Í bréfi hreppsnefndar Ljósavatnshrepps til prestsins á Halldórsstöðum 3.
nóvember 1900 varðandi greiðslu lambfóðurs og preststíundar kemur fram að
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hreppurinn hafi aldrei keypt jörðina Mjóadal í heild sinni heldur einungis landeign
hennar. Kúgildi, hús og mannvirki hafi verið undanskilin.
Í afréttaskránni frá 1904 er Mjóidalur talinn upp meðal jarðarhluta. Þar kemur
einnig fram að meðal almenninga sé „allur Mjóidalur sunnan við Tungufellsá og
Þvergil vestan Mjóadalsár“. Landsvæðið sunnan Tungufellsár og Þvergils er utan þess
svæðis sem krafa er gerð til vegna Mjóadals í máli þessu. Frásögn afréttarskrárinnar
bendir til þess að litið hafi verið svo á að landsvæðin sunnan og norðan Tungufellsár
og Þvergils, sem örnefnið Mjóidalur tekur til, hefðu ólíka stöðu að lögum. Skráin var
gerð eftir að Ljósavatnshreppur hafði keypt Mjóadal svo sem hann er afmarkaður í
landamerkjabréfinu frá 1897 og tekið að nýta hann sem beitiland.
Árið 1907 var Ljósavatnshreppi skipt í tvo hreppa, samnefndan hrepp og
Bárðdælahrepp. Í efnahagsreikningum Bárðdælahrepps frá árunum 1912–1920 er
talað um Mjóadal sem jörð en þar er „landeign jarðanna Mjóadals og Íshóls“ talin upp
meðal eigna hreppsins.
Í svarbréfi sýslumannsins í Þingeyjarsýslu til Stjórnarráðsins, dags. 6. apríl
1920, segir að Stjórnarráðið hafi beiðst skýrslu sýslumannsins um þau svæði í
sýslunni sem talin hafi verið almenningar og um afréttarlönd sem sannanlega hafi ekki
tilheyrt né tilheyri nokkru lögbýli. Telur sýslumaðurinn þá til almenning vestan megin
Skjálfandafljóts suður af Íshóls og Mjóadalslöndum en ekki Mjóadal sjálfan.
Í skjali sem ber yfirskriftina „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ sem var fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar,
sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, 14. nóvember 1985 segir m.a. að almenningar
séu: „Vestanmegin Skjálfandafljóts land allt suður af Íshóls og Mjóadalslöndum.“ Það
land sem nú er gerð krafa um vegna Mjóadals er sem sagt ekki þar á meðal.
Mjóidalur er innan þess landsvæðis sem oddviti Bárðdælahrepps tilgreindi sem
„Bárðardalsafrétt vestri“ í bréfi til félagsmálaráðuneytisins 10. apríl 1989. Þar kemur
fram að Ljósavatnshreppur eigi 5/11 hluta upprekstrarréttar á afréttinn. Efnislega
kemur hið sama fram í bréfi oddvita Ljósavatnshrepps til ráðuneytisins þann 20. sama
mánaðar.
Hér að framan hafa verið raktar þær fyrirliggjandi heimildir sem veita
vísbendingu um stöðu þess landsvæðis að lögum sem krafa er gerð til vegna
Mjóadals. Hin elsta fyrirliggjandi heimild um Mjóadal, þ.e. Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalín frá 1712, tekur ekki af tvímæli um hver sú staða hafi þá
verið. Þar er minnst Mjóadal í tengslum við almenningsafrétt Bárðardalshrepps.
Jafnframt er minnst á Mjóadalskot og Holkot sem „eyðiból“ en ekki kemur fram hver
afmörkun lands þeirra hafi verið eða saga þeirra að öðru leyti. Með tilliti til þess hve
óljós frásögn Jarðabókarinnar er að þessu leyti getur sá hluti hennar sem nefnir
Mjóadal í tengslum við almenningsafrétt Bárðardalshrepps ekki haft svo afgerandi
þýðingu að hún vegi þyngra en aðrar yngri heimildir sem ótvírætt tala um Mjóadal
sem jörð.
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Heimildir frá 19. og 20. öld benda ótvírætt til þess að a.m.k. frá fyrri hluta 19.
aldar hafi verið litið á Mjóadal sem jörð. Samkvæmt þeim mun Mjóadal hafa verið
skipt út úr Mýri og byggð hafist þar að nýju 1812 eða 1813 en ekki eru fyrir hendi
heimildir um afmörkun Mýrar fyrir þann tíma. Kristján Jónsson í Úlfsbæ sem gerði
landamerkjabréf Mjóadals 1897 og seldi hann Ljósavatnshreppi sama ár leiddi rétt
sinn til Jóns Jónssonar. Sá var sonur Jóns ríka sem 1839 var talinn eiga Mýri. Eftir að
Ljósavatnshreppur keypti Mjóadal er ljóst að farið var að nýta landsvæðið sem
sumarbeitiland á vegum hreppsins. Sú skipan mála hélt áfram eftir að
Ljósavatnshreppi var skipt upp í samnefndan hrepp og Bárðdælahrepp 1907.
Að Mjóadal liggja jarðir til austurs, vesturs og norðurs, þar á meðal á fjöllum
uppi. Heimildir þær um afréttarnot sem íslenska ríkið vísar til kröfum sínum til
stuðnings, og á annað borð er ljóst er að taka til þess landsvæðis sem hér er til
skoðunar, endurspegla fremur beitarnot á Mjóadal en benda ekki til þess að land innan
landamerkja Mjóadals hafi haft stöðu afréttar að lögum. Skal í þessu sambandi
sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og
afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Ekki er fyrir hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekur til lands innan
landamerkja Mjóadals. Þá liggja ekki fyrir heimildir um að eigendur Mjóadals hafi
litið svo á að hluti af landsvæði því sem afmarkað er í landamerkjabréfi Mjóadals væri
afréttur fyrr en eftir að Ljósavatnshreppur keypti jörðina 1897 og tók að nýta hana
sem beitiland. Samkvæmt framangreindu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land
innan landamerkjabréfs Mjóadals hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum.
Að framan hafa verið raktar fyrirliggjandi heimildir um Mjóadal. Í heimildum
frá 19. öld og síðar er ítrekað talað um Mjóadal sem jörð en aldrei sem afrétt fyrr en
eftir að hann komst í eigu Ljósavatnshrepps skömmu fyrir aldamótin 1900. Af
heimildum sem eru eldri en frá 19. öld og taka til Mjóadals er einkum til Jarðabókar
Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1712 að taka en frásögn hennar er óljós
varðandi stöðu þess landsvæðis sem hér er deilt um. Að því virtu sem að framan er
rakið telur óbyggðanefnd nægjanlega fram komið að Mjóidalur hafi stöðu jarðar að
lögum. Lagt verður til grundvallar að Mjóadal hafi verið skipt út úr jörðinni Mýri og
hafi eftir það verið byggður og nýttur eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Ekki er annað fram komið en að hið sama hafi gilt um Mýri áður en Mjóadal var
skipt út úr henni. Innan þeirra marka sem tilgreind eru 1897, svo sem þeim er nánar
lýst hér framar, hafa eigendur Mjóadals farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt. Ekki
verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða athugasemda.
Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar hafi mismunandi
eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki
taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði
ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
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Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Mjóadals sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 469
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Mjóadals, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.6
6.6.1

Hjaltadalur og Kambfellskjálki
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Þingeyjarsveit gerir einnig kröfu til sem eignarlanda sinna, Hjaltadals og
Kambfellskjálka. Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1, 3.17 og
3.18.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í yfir 500 m hæð og hefur leguna
norður – suður og skiptist upp í tvær tungur að norðanverðu sem skildar eru að af
Hjaltadal. Eystri tungan, Kambfellstunga, afmarkast af bröttum hlíðum Kambfells
(945 m) og breikkar land til suðurs. Að austan afmarkast land af Timburvalladalsá og
er land bratt til vesturs upp af henni. Ofan á og upp af tungunum er land hallalítið.
Vestari tungan liggur austan í Bæjarkjálka inn með Hjaltadal. Vestanvert í Kambfelli
liggja nokkur stór gil og ber þar helst að nefna Fossgil, sem er nyrst, Stíflhólagil og
Sláttugil. Sunnan Sláttugils liggja nokkuð langir dalir er kallast einu nafni Krókar. Á
vestari króknum eru tvö stór gil, Fremra- og Heimara-Kollugil. Sunnan FremraKollugils skiptast Krókar um Hrauntungur. Norðan Heimara-Kollugils liggur Sláttugil
og þar norðan Axlargil og bungan Öxl þar upp af á fjallinu. Austur-Krókur hefur
leguna norðvestur-suðaustur og um hann rennur Austur-Króksá. Upp af giljum og
dölum ofan Hrauntungna er land hallalítið. Suðaustan til á svæðinu liggur AusturKróksfjall (939 m).
6.6.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Að því er Hjaltadal og
Kambfellskjálka varðar er því hafnað að eignarland jarðanna nái umfram fjallsbrúnir í
500 metra hæð en umrædd fjöll séu allt að 1000 metra há. Fjarlægð frá byggð og
landshættir að öðru leyti, auk óljósrar lýsingar til suðurs, styðji og að um þjóðlendu sé
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að ræða. Byggt er á heimildum um að Hjaltadalur hafi frá ómunatíð verið notaður sem
afréttarland Fnjóskdæla, sbr. til hliðsjónar afréttarlýsingu Akureyrarkirkju á
Bleiksmýrardal. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er
ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi, enda
hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á
landamerkjabréfi, dags. 16. janúar 1883 og þinglýst 18. júní 1884, og yfirlýsingu um
skiptingu jarðarinnar, dags. 27. ágúst 1950. Jafnframt er byggt á öðrum skráðum
eignarheimildum og þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Eldri heimildir
mæli þeim almennt ekki í mót. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919,
hafi opinberum aðilum verið falið að hafa frumkvæði að því að gengið yrði frá
landamerkjum jarða, þau væru skráð og leyst yrði úr ágreiningi væri hann fyrir hendi.
Landamerkjalýsingar þær sem gerðar hafi verið í kjölfarið á lögunum frá 1882 hafi
víða verið byggðar á eldri heimildum svo sem lögfestum máldögum og eldri
landamerkjabréfum. Það eigi við um þetta svæði. Þessum lýsingum hafi svo verið
gefið aukið vægi með þinglýsingu og eftirlitsskyldu valdsmanna sem landeigendur
telji að leiði til þess að þarna hafi orðið til fullkomnar heimildir um landamerkin og
þannig eignarrétt þinglýstra eigenda. Í samræmi við fyrri niðurstöður óbyggðanefndar
hvíli því sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landsvæðinu á ríkisvaldinu. Þá sé
fullur hefðartími liðinn frá því að landamerkjabréfi var þinglýst. Jarðeigendur hafi
farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir
hafi bannað öðrum not landsins og hafi öll nýting verið háð leyfi frá þeim. Vísað er til
þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna
og því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Samrýmist ekki
grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
beinum eignarrétti og hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi véfengingarkröfu á
hendur aðilum þá sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og tómlætis. Vísað er
í almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21. október 2004, í
máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi landamerkjalýsingar
og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt
fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja
Hjaltadals hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og
aðstæðum á hverjum tíma. Notkun lands geti gefið vísbendingar um það hvort land sé
eignarland eða ekki en þó megi ekkert alhæfa út frá því. Þá hafi Mannréttindadómstóll
Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar
menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis
ríkisvalds gagnvart réttindunum.
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Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi hvorki náð til
heiða né Hjaltadals enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til þoku
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka á Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Vísað er til ákvæða Grágásar og Jónsbókar. Þá er því
haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess
hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Loks er vísað til eignarréttarákvæðis
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1994,
eignarréttarákvæðis og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga
nr. 37/1993.
6.6.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Hjaltadals og Kambfellskjálka
er rakin í kafla 5.21 hér að framan, samanber einnig kafla 5.24 um afrétti og
afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt aftur til 15. aldar, má ráða
að Hjaltadalur hefur verið sjálfstæð jörð. 470 Kambfellskjálka var skipt út úr Hjaltadal
með yfirlýsingu sem dagsett er 27. ágúst 1950 en hið forna Kambfell virðist hafa verið
hjáleiga frá Hjaltadal þar til það lagðist í eyði í kjölfar náttúruhamfara 1818.
Ekki er véfengt af hálfu íslenska ríkisins að Hjaltadalur og Kambfellskjálki
hafi stöðu jarða að lögum. Ágreiningur málsaðila varðar hins vegar afmörkun
eignarlands Hjaltadals og Kambfellskjálka til suðurs. Skeikar þá verulegu á kröfugerð
íslenska ríkisins og kröfugerð eigenda Hjaltadals og Kambfellskjálka.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi Hjaltadals,
frá 16. janúar 1883 sem þinglýst var 14. júní 1884, en engar eldri merkjalýsingar hafa
fundist utan virðingar Kambfells frá 1804 en þar er merkjum ekki lýst á heildstæðan
hátt. Athugun þessi tekur til merkja Hjaltadals til allra átta að því leyti sem þau geta
varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í því sambandi verður einnig litið til gagna
um merki aðliggjandi landsvæða. Þar eru kröfusvæði Sörlastaða til austurs, Mjóadals
til suðausturs og kröfusvæði Bleiksmýrardals til vesturs og suðurs. Að norðan eru
Snæbjarnarstaðir. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Hjaltadals með tilliti til
ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Merkjum Hjaltadals til norðurs er lýst svo í landamerkjabréfi jarðarinnar: „Að
norðan merkjagarður, er liggur miðja vegu milli Snæbjarnarstaða og Hjaltadals.“
Bréfið var áritað um samþykki vegna Snæbjarnarstaða. Í landamerkjabréfi
Snæbjarnarstaða frá árinu 1885 segir um norðurmörk jarðarinnar gagnvart Hjaltadal:
„Að sunnan milli Hjaltadals liggur merkjagarður um miðja vega, er ræður
merkjunum.“ Bréfið var áritað um samþykki vegna Hjaltadals. Afmörkun gagnaðila
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íslenska ríkisins á Hjaltadal í máli þessu fær þannig stoð í landamerkjabréfi Hjaltadals
og öðrum heimildum um mörk jarðarinnar að þessu leyti.
Í landamerkjabréfi Hjaltadals er merkjum til austurs lýst svo: „Að austan
ræður Timburvallaá.“ Suðurmerkjunum er ekki lýst að öðru leyti en svo: „Að sunnan
eru Öræfi“. Bréfið er m.a. áritað um samþykki vegna Sörlastaða en ekki vegna
Mjóadals. Í landamerkjabréfi Sörlastaða frá 19. apríl 1884, sem þinglýst var 18. júní
sama ár, er merkjum Sörlastaða til vesturs lýst svo að „Að vestan skiftir
Sörlastaðalandi frá Hjaltadalslandi og Snæbjarnarstaðalandi Timburvalladalsá og
Bakkaá“. Í bréfinu segir einnig: „Að sunnan liggja eiðigrjót og sandar“. Bréfið var
samþykkt vegna Hjaltadals. Í landamerkjabréfi Mjóadals frá 8. maí 1897 sem þinglýst
var 29. júní sama ár er vesturmerkjum Mjóadals lýst svo að frá hágrjóti „liggja svo
merkin norður háfjallið, eptir því sem vatnsföll deila sveita milli, norður gegnt
upptökum Syðri-Bótarár, sem að norðan skilur lönd Mjóadals og Mýrar“. Bréfið var
ekki áritað vegna Hjaltadals.
Sjá má að lýsing landamerkjabréfs Hjaltadals á norðanverðum austurmörkum
jarðarinnar fær samrýmst landamerkjabréfi Sörlastaða hvað varðar mörkin suður að
upptökum Timburvallaár við Pílagrímsfell. Suðausturmörk Hjaltadals og
Kambfellskjálka gagnvart Mjóadal þarfnast hins vegar nánari skoðunar. Sem fyrr
segir er þeim ekki lýst í landamerkjabréfi Hjaltadals að öðru leyti en „að sunnan eru
öræfi“. Vesturmörk Mjóadals eru samkvæmt landamerkjabréfi Mjóadals miðuð við
vatnaskil. Þá er talað um „eyðigrjót og sanda“ að sunnan í landamerkjabréfi
Sörlastaða. Þannig eru landamerkjabréf Hjaltadals og Sörlastaða óljós um afmörkun
jarðanna til suðurs þar sem ekki er miðað við ákveðin náttúruleg kennileiti í landslagi
heldur vísað til almennra staðhátta sem einkenna fjalllendið á svæðinu. Á þessu svæði
eru ekki skörp skil af náttúrunnar hendi milli gróðurlendis og ógróins fjalllendis.
Þegar upp úr Hjaltadal er komið eru staðhættir þar nokkuð einsleitir á stóru svæði en
um er að ræða fjalllendi sem er víðast hvar gróðursnautt en hallalítið og liggur í 800–
1000 m hæð. Það á við um landsvæðið allt suður og austur fyrir vatnaskil á AusturKróksfjalli. Landamerkjabréf Mjóadals er skýrara en bréf Hjaltadals þar sem þar er
miðað við vatnaskil sem staðsetja má með allmikilli nákvæmni. Þar sem ekki er við
annað að styðjast en það sem hér hefur verið rakið um afmörkun Hjaltadals og
Kambfellskjálka til suðurs telur óbyggðanefnd rétt að skýra heimildirnar á þann veg
að land það sem afmarkað er í landamerkjabréfi Hjaltadals og landið sem afmarkað er
í landamerkjabréfi Mjóadals liggi saman frá þeim stað þar sem sunnanverðu landi
Sörlastaða sleppir. Afmörkun gagnaðila íslenska ríkisins á Hjaltadal í máli þessu fær
þannig stoð í landamerkjabréfi Hjaltadals og öðrum heimildum um mörk jarðarinnar
að þessu leyti.
Merkjum Hjaltadals til vesturs er lýst svo í landamerkjabréfi jarðarinnar: „Að
vestan ræður Fjallið“ og um suðurmörkin segir eins og áður rakið: „Að sunnan eru
Öræfi“. Vestan og sunnan kröfusvæðis Hjaltadals liggur kröfusvæði Bleiksmýrardals.
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Bréfið var ekki áritað vegna Bleiksmýrardals og ekki er til landamerkjabréf fyrir það
landsvæði. Ekki kemur fram í landamerkjabréfinu nánari staðsetning á „Fjallinu“. Þá
eru ekki fyrir hendi heimildir um afmörkun Bleiksmýrardals að þessu leyti.
Landamerkjabréf Hjaltadals er þannig óglöggt varðandi afmörkun til suðurs og
vesturs gagnvart Bleiksmýrardal og ekki liggja fyrir aðrar heimildir sem koma að
gagni hvað þetta varðar. Með tilliti til þess sem áður er rakið varðandi mörk Hjaltadals
og Kambfellskjálka til suðausturs gagnvart Mjóadal og þess að ekkert annað er komið
fram í málinu sem leggja mætti til grundvallar um afmörkun Hjaltadals að þessu leyti
telur óbyggðanefnd rétt að skýra landamerkjabréfið svo að land Hjaltadals nái til
vesturs og suðvesturs að vatnaskilum vatnasviða Hjaltadalsár og Fnjóskár eins og
gagnaðilar íslenska ríkisins byggja á í málinu. Afmörkun þeirra á landi Hjaltadals til
vesturs og suðurs fær þannig stoð í landamerkjabréfi Hjaltadals.
Samkvæmt því sem að framan er rakið telur óbyggðanefnd að afmörkun
gagnaðila íslenska ríkisins á landi Hjaltadals og Kambfellskjálka eigi sér stoð í
landamerkjabréfi Hjaltadals. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska
ríkisins. Ekki eru fyrir hendi heimildir sem mæla landamerkjabréfinu í mót og verður
því miðað við að merkjunum sé þar rétt lýst.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf Hjaltadals var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku
gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn ekki til annars en að
merkjum landsvæðisins sé þar rétt lýst. Bréfið var undirritað af umráðamanni
Hjaltadals, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt síðan um merki Hjaltadals,
án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við
fyrirsvarsmenn aðliggjandi landsvæða. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Ljóst er að fyrirsvarsmenn
Hjaltadals hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé
þar rétt lýst.
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Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að nyrðri hluti þessa landsvæðis hafi
verið numinn en vafi um þetta atriði hlýtur að vaxa eftir því sem sunnar dregur og
land hækkar. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til þjóðlendukrafna
sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga, tiltekinni hæð yfir
sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og fremst til
sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll, sbr. mál
nr. 3–4/2004 á svæði 4 og 2–3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík atriði ein og
sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar afmarki
eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og fyrirliggjandi
dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af hálfu íslenska ríkisins er byggt á því að hluti af því landsvæði sem
afmarkað er í landamerkjabréfi Hjaltadals hafi stöðu afréttar að lögum. M.a. er byggt
á því að Hjaltadalur hafi frá ómunatíð verið notaður sem afréttarland ásamt
Bleiksmýrardal og Timburvalladal sem Suðurafréttur Fnjóskdæla. Hjaltadalur og
Kambfellskjálki liggja að öðrum jörðum til allra átta nema suðvesturs. Þar er
Bleiksmýrardalur sem óbyggðanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu að sé
eignarland sbr. kafla 6.6. Heimildir þær um afréttarnot í Hjaltadal sem íslenska ríkið
byggir á benda til þess að hluti þess lands sem nú er gerð krafa til vegna Hjaltadals og
Kambfellskjálka hafi í gegnum tíðina verið nýtt sem afréttur. Heimildirnar gefa til
kynna að sú nýting hafi farið fram undir stjórn eigenda Hjaltadals sem innheimt hafi
afréttartolla af þeim sem rekið hafi á afréttinn. Til marks um það er jarðamatið 1804
sem segir um Hjaltadal: „Árstekjur af „afrétt“ eru 1 ríkisdalur og 32 skildingar.“ Ekki
eru fyrir hendi heimildir um sjálfstæða afmörkun á afrétti innan merkjalýsingar
Hjaltadals og slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá eru ekki heimildir
um að eignarréttarleg staða þess hluta Hjaltadals sem nýttur var sem afréttur hafi verið
önnur en annarra hluta Hjaltadals. Afréttarlandið virðist því hafa tilheyrt jörðinni með
sama hætti og annað land hennar. Svo virðist sem það hafi fyrst verið eftir að
Hjaltadalur lagðist í eyði og komst í eigu Hálshrepps á 20. öld sem nýting alls lands
jarðarinnar fór að einskorðast við afréttarnot. Að öllu framangreindu virtu telur
óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land innan landamerkjabréfs Hjaltadals hafi að
einhverju leyti haft stöðu afréttar að lögum og að umræddar heimildir endurspegli
fremur beitarnot á hálendari hlutum jarðarinnar. Skal í þessu sambandi sérstaklega
vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr.
einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka með úrskurði þessum.
Að öllu framangreindu virtu verður lagt til grundvallar að jörðin Hjaltadalur,
eins og hún var afmörkuð áður en Kambfellskjálka var skipt út úr henni, hafi verið
byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka
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sem tilgreind eru 1883, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðanna
farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og
gildir um eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið
án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðanna
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
heiðarlands jarðanna hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en
láglendishlutans leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar.
Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Af hálfu íslenska ríkisins hefur ekki verið sýnt fram á að land innan tilgreindra
landamerkja Hjaltadals og Kambfellskjálka sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar
leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða
til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 471 Með vísan til
sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst
ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Hjaltadals og Kambfellskjálka,
svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig alið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.7
6.7.1

Bleiksmýrardalur austan Fnjóskár
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Þingeyjarsveit gerir einnig kröfu til sem eignarlands síns, tilheyrandi Bleiksmýrardal
eystri, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.19.
Landsvæðið það sem hér um ræðir liggur í yfir 380 m hæð á austurhluta
Bleiksmýrardals og hefur leguna norður – suður. Að vestan afmarkast svæðið af
Fnjóská og rís land til austurs upp frá henni. Nokkur gil skerast í hlíðar fjallsins og ber
þar helst að nefna Heimara- og Fremra-Mógil. Af Bleiksmýrardal, innan Skessugils,
skerst suðaustur í fjöllin dalverpið Svartárdalur og rennur Svartá um hann til
norðvesturs. Inn af Bleiksmýrardal liggja Bleiksmýrardrög og ná gróðurteygingar þar
upp í 650–700 m hæð með árbökkum Fnjóskár. Upp af dölum og giljum svæðisins er
land hallalítið, gróðursnautt og öldótt.
6.7.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Vísað er til dóms Landsyfirréttar Íslands
471

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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frá 11. júlí 1885 í máli nr. 1/1855, í máli eigenda Illugastaða gegn
Munkaþverárklaustri. Í málinu hafi einkum verið deilt um eignarrétt til afréttarplássins
Bleiksmýrardals austan Fnjóskár sem eigendur Illugastaða hafi talið að fylgt hafi
jörðinni við sölu. Dómurinn staðfesti afréttareign Illugastaða í Bleiksmýrardal en ekki
verði ráðið af dómnum að hann staðfesti beinan eignarrétt Munkaþverárklausturs að
Bleiksmýrardal austan Fnjóskár, heldur eingöngu afréttarréttindi. Samkvæmt
landamerkjabréfi frá árinu 1885 sé afréttarland Akureyrarkirkju á Bleiksmýrardal,
allur sá hluti dalsins sem liggi fyrir vestan Fnjóská, frá Skarðsá og suður á öræfi. Þá er
litið til gjafabréfs frá árinu 1403 til Grundarkirkju, sem virðist hafa verið gefinn
uxnarekstur á Bleiksmýrardal. Heimildir geti þess að Bleiksmýrardalur hafi frá
ómunatíð verið notaður sem afréttarland, sbr. til hliðsjónar afréttarlýsingu
Akureyrarkirkju á Bleiksmýrardal. Fjarlægð frá byggð og landshættir að öðru leyti
styðji og að um þjóðlendu sé að ræða. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt
tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð
eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til
sumarbeitar fyrir búfé.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á nefndum
dómi Landsyfirréttar Íslands frá 11. júlí 1885 auk afsals, dags. 22. október 1919 og
þingl. 1. nóvember 1919. Jafnframt er byggt á öðrum skráðum eignarheimildum og
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Eldri heimildir mæli þeim almennt
ekki í mót. Samkvæmt landamerkjalögum, nr. 5/1882 og 41/1919, hafi opinberum
aðilum verið falið að hafa frumkvæði að því að gengið yrði frá landamerkjum jarða,
þau væru skráð og leyst yrði úr ágreiningi væri hann fyrir hendi. Landamerkjalýsingar
þær sem gerðar hafi verið í kjölfarið á lögunum frá 1882 hafi víða verið byggðar á
eldri heimildum svo sem lögfestum, máldögum og eldri landamerkjabréfum. Það eigi
við um þetta svæði. Þessum lýsingum hafi svo verið gefið aukið vægi með
þinglýsingu og eftirlitsskyldu valdsmanna sem landeigendur telji að leiði til þess að
þarna hafi orðið til fullkomnar heimildir um landamerkin og þannig eignarrétt
þinglýstra eigenda. Í samræmi við fyrri niðurstöður óbyggðanefndar hvíli því
sönnunarbyrðin um inntak eignarréttar á landsvæðinu á ríkisvaldinu. Jarðeigendur hafi
farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir
hafi bannað öðrum not landsins og hafi öll nýting verið háð leyfi frá þeim. Vísað er til
þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna
og því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Samrýmist ekki
grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
beinum eignarrétti og hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi véfengingarkröfu á
hendur aðilum þá sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og tómlætis. Vísað er
í almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21. október 2004, í
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máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi landamerkjalýsingar
og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt
fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja
Bleiksmýrardals hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum
og aðstæðum á hverjum tíma. Notkun lands geti gefið vísbendingar um það hvort land
sé eignarland eða ekki en þó megi ekkert alhæfa út frá því. Þá hafi
Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til
athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi hvorki náð til
heiða né Bleiksmýrardals enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til þoku
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka á Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Vísað er til ákvæða Grágásar og Jónsbókar. Þá er því
haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé afstaða til þess
hvort landsvæðið sé allt beinum eignarrétti háð. Loks er vísað til eignarréttarákvæðis
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 1. gr. 1. viðauka laga nr. 62/1994,
eignarréttarákvæðis og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga
nr. 37/1993.
6.7.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Bleiksmýrardals er rakin í
kafla 5.22, samanber einnig kafla 5.24 um afrétti og afréttarnot.
Svo sem fram hefur komið af hálfu málsaðila liggur fyrir í máli þessu dómur
Landsyfirréttar Íslands frá 11. júlí 1885, í máli nr. 1/1855, þar sem staðfestur var
dómur héraðsréttar Þingeyjarsýslu varðandi eftirfarandi:
Afrjettarlandið Bleiksmýrardalur allur fyrir austan Fnjóská frá Hamarslæk og
sudur á öræfi, á ad tilheyra Múnkaþverár klaustri, sem fullkomin og átölulaus
eign, og eigindómur þess.

Landsyfirréttur breytti hins vegar niðurstöðu undirréttar
uppreksrarrétt eigenda Illugastaða á Bleiksmýrardal en í dómsorði segir:

varðandi

Illugastaða menn eiga upprekstur á Bleiksmýrardal austan Fnjóskár fyrir
geldfénað sinn á sumrum ókeypis.

Undirréttur hafði komist að þeirri niðurstöðu að eigendum Illugastaða:
ber ad greida klaustrinu sanngjarna borgun fyrir not þau og brúkun, sem þau
hafa haft af dalnum, sídan þau fyrst voru ákærd um brúkan hans, […]

Í dómi Landsyfirréttar kemur fram að eigendur jarðarinnar Illugastaða hafi
áfrýjað dómi héraðsréttarins gengnum
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út af eignarrétti Munka-Þverárklausturs til afréttarplázins Bleiksmýrardals
austan Fnjóskár sem áfrýjendurnir ætla, að liggi undir og tilheyri eignarjörð
þeirra Illugastöðum.

Eigendur Illugastaða byggðu einkum á því að
Munka-Þverárklaustur hafi eignazt hið umþrætta afréttarland ásamt með
jörðunni Illugastöðum, en ekki með einstakri heimild, og þar af leiði, að þegar
konungur árið 1675 seldi téða jörð undan klaustrinu hafi nefnt afréttarland
sem einn hluti úr eigninni horfið undan klaustrinu ásamt jörðunni.

Landsyfirréttur hafnaði þessari málsástæðu sem ósannaðri. Síðar segir:
Í annan stað verður heldur engin sönnun leidd fyrir eign Illugastaða til dalsins
austan Fnjóskár í þeim tilvitnuðu ummælum Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns í jarðabók þeirra, að Illugastaðir eigi almenning í dalnum, þar þessi
ummæli votta ljóslega, að dalurinn, sem um er þráttað, austan Fnjóskár þá
ekki var álitinn að heyra undir Illugastaði, heldur að jörð þessi aðeins ætti þar
upprekstur fyrir geldfé sitt á sumrin […]. Hér við bætist og það atriði, að það
er full sönnun fyrir því, að umboðsmenn klaustursins ekki alllöngu eftir að
jörðin var seld undan klaustrinu fóru að hafa afskipti af dalnum austan
Fnjóskár sem eign klaustursins og létu lögfesta hann hvað eftir annað sem
tilheyrandi því samkvæmt máldögum þess. […] En hinir tveir tilvitnuðu
máldagar [Auðunar biskups frá 1318 og Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461] sýna
með ljósum og berum orðum, að Munkaþverárklaustur átti á 15. og 16. öld
það umþrætta afréttarland austan Fnjóskár, og það ekki sem eigandi
Illugastaða, heldur ex titulo speciali, því Illugastaðir og Bleiksmýrardalur eru
í Ólafs máldaga taldar sem aðskildar eignir og hvort út af fyrir sig, […].

Síðan segir í niðurstöðu dómsins:
En þegar áfrýendurnir þannig ekki hafa getað fært sönnur á eign þeirra til þess
umþrætta afréttarlands, og málsfærsla þeirra að öðru leyti um afnot
Illugastaðajarðar eigenda af landinu ekki kemur heim við það, sem undir
málinu er upplýst með þeirri teknu vitnaleiðslu, sem yfir höfuð ber með sér,
að eigendur téðrar jarðar aldrei hafa notað sér það umþrætta land eða notað
það að öðru leyti en fyrir geldfé sitt á sumrum, getur aðalréttarkrafa þeirra
ekki tekist til greina.

Síðan segir um varakröfuna um upprekstarrétt á Bleiksmýrardal:
Hvað vararéttarkröfu þeirra þar á móti snertir, að þeim dæmist réttur til að
reka á oftnefnt afréttarland geldfé sitt á sumrum, virðist þar á móti í þeim
tilvitnuðu ummælum, samanbornum við þau bréf, sem undir málsfærslunni
eru fram komin, ástæða til að taka hana til greina, þannig að þeim beri fyrir
sjálfa sig upprekstur á það umþrætta afréttarland, Bleiksmýrardal austan
Fnjóskár fyrir geldfénað sinn á sumrum. Í þessu tilliti er þannig undirréttarins
dómi að breyta en að öðru leyti að staðfesta.
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Óbyggðanefnd telur ljóst að beinn eignarréttur hafi verið til úrlausnar í
nefndum dómi Landsyfirréttar ásamt þeim takmörkuðu eignarréttindum sem
eigendum Illugastaða voru dæmd. Þannig liggur fyrir úrlausn þar til bærs yfirvalds
samkvæmt réttarskipan þess tíma um eignarréttarlega stöðu Bleiksmýrardals austan
Fnjóskár. Eins og hér stendur á telur óbyggðanefnd að líta verði á dóm þennan sem
bindandi um úrslit sakarefnisins. Krefjendur beins eignarréttar í máli því sem hér er til
úrlausnar leiða rétt sinn frá Stjórnarráðinu sem seldi Hálshreppi Bleiksmýrardal 29.
september 1919. Nefndin telur að dómurinn hafi vakið réttmætar væntingar dómhafa
um að beinn eignarréttur þeirra væri fyrir hendi og nyti viðurkenningar og verndar
opinbers valds. Þjóðlendukröfugerð íslenska ríkisins nú fær ekki samrýmst því, sbr.
dóm Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004, þar sem fjallað er um
Tunguheiði og úrskurð óbyggðanefndar í máli nr. 2/2005 þar sem fjallað er um
Laugavelli.
Til afmörkunar þess hluta Bleiksmýrardals sem dæmt er um í málinu er ekki
tekin afstaða í dómnum að öðru leyti en því sem áður greinir, þ.e. „fyrir austan
Fnjóská frá Hamarslæk og suður á öræfi“. Eftir stendur að leysa úr um afmörkun
eignarlands á Bleiksmýrardal til suðurs og austurs.
Kemur þá fyrst til skoðunar hver sé afmörkun eignarlands á Bleiksmýrardal til
suðurs. Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið „öræfi“ eyðimörk, óbyggðir eða
ónytjað hálendi lands. 472 Ekki er fram komið við skýrslutökur eða í gögnum málsins
að orðið „öræfi“ taki til staðbundins kennileitis á þessum slóðum sem örnefni. Ekki er
heldur fram komið að um staðbundna málvenju sé að ræða um notkun orðsins.
Óbyggðanefnd telur að í þeim heimildum sem talað er um að Bleiksmýrardalur austan
Fnjóskár takmarkist að sunnanverðu við „öræfi“ feli notkun orðsins í sér skírskotun til
gróðurfars og nýtingarmöguleika. „Afréttarlandið“ Bleiksmýrardalur hafi náð svo
langt suður sem það var nýtilegt sem beitiland. Það kemur heim og saman við
byggingarbréf til Sigtryggs Jónatanssonar vegna Tungu og hálfs Bleiksmýrardals frá
19. júní 1911 þar sem fram kemur að afréttarland umboðsins á Bleiksmýrardal nái
„eins langt suður og drög og teygjur“. Mat á því hvar gróður hafi þrotið árið 1855
þegar dómur Landsyfirréttar féll er eðli málsins samkvæmt erfiðleikum bundið. Í
greinargerð náttúrufræðings um staðhætti og gróðurfar á svæðinu sem gerð var að
tilhlutan óbyggðanefndar kemur fram að „gróðurteygingar“ nái upp í 650–700 m hæð
í Bleiksmýrardalsdrögum.
Í vitnisburðum sem fram komu í máli því sem lauk með fyrrnefndum dómi
Landsyfirréttar Íslands var borið um að land Bleiksmýrardals hefði náð dalinn á enda
fram á „Sanda“. Í örnefnaskrá fyrir Bleiksmýrardal kemur fram að „Sandar heiti einu
nafni dalurinn sunnan við Svartá.“ Frá ósi Svartár þar sem hún fellur í Fnjóská eru um
17 km í beinni loftlínu suður að mynni Fremra-Landsuðurgils þar sem
gangnamannakofinn Bleiksbúð stendur í um 700 m hæð.
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Sunnan Bleiksbúðar og Fremra-Landsuðurgils er Einstakatorfa. Í Árbók hins
íslenska fornleifafélags 1933-1936 kemur fram að Einstakatorfa sé „allstór
jarðvegshnaus, sem staðizt hefur stormhrynur aldanna og sómir sér prýðilega þarna í
draginu. Mun hún vera um þrjár dagsláttur að flatarmálsstærð. Það virðist vera óskráð
lög meðal allra haustfjallgangnamanna, að fara aldrei lengra en á Einstökutorfu, nema
kindur sjáist sunnar.“ Þá kemur fram í ritinu Göngur og réttir IV að Einstakatorfa sé
„syðsti hagabletturinn á dalnum“. Þar segir einnig um göngurnar: „Þar eru fremstu
hagar á Bleiksmýrardal og er það regla gangnamanna, ef ekki sést til kinda á
Einstökutorfu, þá er þar snúið við.“ Það að Einstakatorfa marki endimörk
afréttarlandsins á Bleiksmýrardal til suðurs samræmist því sem fram kom við
skýrslutökur í máli þessu fyrir óbyggðanefnd um tilhögun leita á svæðinu. Samkvæmt
því sem að framan er rakið ná gróðurteygingar á austanverðum Bleiksmýrardal ekki
lengra til suðurs en Einstakatorfa en hún er í rúmlega 700 m hæð. Ekkert er fram
komið í málinu sem bendir til þess að gróður á svæðinu hafi náð lengra til suðurs um
miðja 19. öld þegar dómur Landsyfirréttar féll. Óbyggðanefnd telur því rétt að miða
við að orðið „öræfi“ sem notað er í dómnum um sunnanverð mörk Bleiksmýrardals,
taki til landsvæðisins sunnan Einstökutorfu og hún falli innan eignarlands
Bleiksmýrardals og marki endimörk þess til suðurs.
Kemur þá til skoðunar hver séu takmörk eignarlands á Bleiksmýrardals til
austurs. Sem fyrr segir kemur ekki fram í dómi Landsyfirréttar hver þau séu. Jörðin
Hjaltadalur liggur austan Bleiksmýrardals að norðanverðu. Í landamerkjabréfi
Hjaltadals frá 16. janúar 1883 sem þinglýst var 14. júní 1884 er merkjum þeirrar
jarðar til vesturs lýst svo: „Að vestan ræður Fjallið“. Fjallgarðurinn sem skilur að
dalina Hjaltadal og Bleiksmýrardal nær upp í um 1000 m hæð. Ekkert er fram komið í
málinu um afmörkun jarðarinnar Hjaltadals og eignarlands Bleiksmýrardals gagnvart
fjallgarðinum annað en nefnt landamerkjabréf fyrir Hjaltadal. Orðalagi þess svipar til
þess sem oft má sjá í landamerkjabréfum þar sem jarðir ná saman á fjöllum og merki
þeirra eru miðuð við fjöllin. Óbyggðanefnd telur að sé orðalag bréfsins skýrt í ljósi
staðhátta á svæðinu sé rétt að miða við að lönd Hjaltadals og Bleiksmýrardals liggi
þar saman.
Sunnan Hjaltadals er hornmark milli kröfusvæða Bleiksmýrardals, Hjaltadals,
Mjóadals og afréttarlands í Þingeyjarsveit á vatnaskilum í um 1000 m hæð á
„hágrjóti“ sem svo er nefnt af gagnaðilum íslenska ríkisins. Óbyggðanefnd hefur aflað
upplýsinga um vatnaskil á svæðinu frá Vatnamælingum Orkustofnunar. Vatnaskil sem
afmarka vatnasvið Fnjóskár í suðaustanverðum Bleiksmýrardal liggja um þann punkt
á „hágrjóti“ sem gagnaðilar ríkisins miða við og þaðan til suðvesturs með nánar
tilteknum hætti, víðast hvar í yfir 900 m hæð eftir gróðursnauðu fjallendi. Þar sem
ekkert annað er komið fram í málinu sem frekar mætti leggja til grundvallar um
afmörkun Bleiksmýrardals að þessu leyti, og hún verður heldur ekki ráðin af
staðháttum, telur óbyggðanefnd rétt að miða við umrædd vatnaskil. Með því njóta
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gagnaðilar íslenska ríkisins þess vafa sem uppi er um hver takmörk eignarlandsins séu
að þessu leyti. Sú niðurstaða fær einnig stuðning af því að í landamerkjabréfi
Mjóadals frá 8. maí 1897 sem þinglýst var 29. júní 1897 er merkjum Mjóadals
gagnvart aðliggjandi landsvæðum til vesturs lýst á þann veg að vatnaskil ráði frá
„hágrjóti“ til norðurs.
Að þeirri niðurstöðu fenginni að suðurmörk Bleiksmýrardals skuli dregin
sunnan Einstökutorfu og sunnanverð austurmörk hans liggi á vatnaskilum liggur nú
fyrir að leysa úr því hvar mörk eignarlands á austanverðum Bleiksmýrardal skuli
dregin þar á milli, þ.e. frá Einstökutorfu að vatnaskilum. Sunnan Einstökutorfu er gil
og eftir því rennur lækur vestur í Fnjóská. Þar sem ekkert annað er komið fram í
málinu sem fremur má leggja til grundvallar um afmörkun eignarlands á
Bleiksmýrardal að þessu leyti verða mörk þess dregin stystu leið frá upptökum
lækjarins í vatnaskil.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan marka Bleiksmýrardals, svo sem þeim hefur verið lýst hér að
framan, sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að
þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau
eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 473 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða þess lands sem gerð er
krafa til af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins en fellur utan marka Bleiksmýrardals
samkvæmt framangreindri afmörkun, þ.e. landsvæði sem nær frá vatnaskilum og
austur að kröfulínu gagnaðila ríkisins vegna „afréttarlands í Þingeyjarsveit“ og frá
Einstökutorfu suður að kröfulínunni.
Af frásögnum Landnámu verður ekki ráðið hversu langt upp til fjalla og inn til
landsins landnám á þessu svæði náði, sbr. kafla 6.2. Verða því engar afdráttarlausar
ályktanir af þeim frásögnum dregnar. Sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja ólíklegt að land á þessu svæði hafi verið
numið. Óvissa um aðferðir við landnám er þó of mikil til þess að hægt sé að fullyrða
um stærð landnáma á þeim grundvelli, sbr. umfjöllun um landnám í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar.
Í „skrá yfir Afréttarlönd suður af Bárðardal vestan Skjálfandafljóts“ frá 1904
er fjallað um sameiginleg takmörk afrétta Ljósavatnshrepps. Þar er vesturmörkum
þeirra lýst svo að fjallgarðurinn vestan við Kiðagilsárdrög og Mjóadalsárdrög ráði. Þá
kom fram við skýrslutökur í máli þessu að afréttarlönd Bárðdæla og Fnjóskdæla séu
talin ná saman á vatnaskilum á þessum slóðum. Uppdráttur Vatnamælingasviðs
Orkustofnunar af vatnaskilum á svæðinu sýnir hins vegar að línan sem gagnaðilar
íslenska ríkisins draga milli Bleiksmýrardals og „afréttarlands í Þingeyjarsveit“ er
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dregin talsvert austar en vatnaskilin eru í raun. Sami aðili, Þingeyjarsveit, gerir kröfu
vegna beggja landsvæðanna og miðast kröfugerðin við að eignarland á
Bleiksmýrardal og „afréttarland í Þingeyjarsveit“ nái saman. Um svæðið austan
umræddrar kröfulínu gagnaðila íslenska ríkisins er fjallað í kafla 6.8. um afréttarland í
Þingeyjarsveit. Umfjöllun þess kafla á einnig við um svæðið vestan línunnar sem
skilur kröfusvæði Bleiksmýrardals frá kröfusvæði „afréttarlands í Þingeyjarsveit“ og
austan nefndra vatnaskila sem afmarka eignarland á Bleiksmýrardal til austurs.
Ekkert liggur fyrir um það hvernig Ljósavatnshreppur er upphaflega kominn
að rétti til þess landsvæðis sem hér er til umfjöllunar en fellur utan þess sem dæmt var
eign Munkaþverárklausturs 1855. Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að
réttur til umrædds afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til
sumarbeitar fyrir búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um
afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum
var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að umrætt landsvæði
innan kröfusvæðis vegna Bleiksmýrardals en utan þess landsvæðis sem dæmt var eign
Munkaþverárklausturs 1855, sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með
öðrum hætti. Eins og notkun hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að
eignarhefð hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar
niðurstöðu að landsvæðið sé þjóðlenda. 474 Af fyrirliggjandi gögnum sem nánar er
fjallað um í kafla 6.8. um afréttarland Þingeyjarsveitar verður hins vegar ráðið að það
sé hluti af afrétti jarða í fyrrum Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að umrætt landsvæði innan kröfusvæðis
vegna Bleiksmýrardals en austan og sunnan þess sem dæmt var eign
Munkaþverárklausturs 1855, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Frá þeim stað þar sem kröfulína gagnaðila íslenska ríkisins vegna
Bleiksmýrardals á hágrjóti liggur um vatnaskil vatnasviða Fnjóskár og
Mjóadalsár er kröfulínunni fylgt til suðurs og vesturs í
sveitarfélagamörk
Þingeyjarsveitar
og
Eyjafjarðarsveitar.
Sveitarfélagamörkunum er síðan fylgt til norðurs í Fnjóská. Fnjóská er
síðan fylgt til norðurs að gili sem liggur við Einstökutorfu
sunnanverða. Þaðan er gilinu fylgt inn í innstu drög þess. Þaðan er
línan dregin stystu leið í vatnaskil og vatnaskilum svo fylgt í
upphafspunkt á hágrjóti.
Sama landsvæði er afréttur jarða í fyrrum Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum,
sbr. 1. mgr. 5. gr. og b-lið 7. gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og
annarra hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr.
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5. gr. laga nr. 58/1998. Þar ber sérstaklega að nefna 7. gr. laga um afréttamálefni,
fjallskil o.fl., nr. 21/1986, og 7. gr. laga um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006.
6.8
6.8.1

Afréttarland í Þingeyjarsveit
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem einnig er
gerð krafa til sem afréttarlands Þingeyjarsveitar, sjá nánari afmörkun og lýsingu
krafna í köflum 3.1 og 3.20.
Landsvæðið það sem hér um ræðir er víðfeðmt og liggur í yfir 500 m hæð og
hefur leguna norðaustur – suðvestur. Suður af Mjóadal og Íshól og suður á
Sprengisandi er land öldótt. Öldur þessar eru fremur óreglulegar að lögun og gerð,
sumar vaxnar blökkum og hörðum mosaskófum en fleiri eru þó naktar grjótauðnir.
Víðast hafa þær leguna norður – suður og eru margar þeirra aflangar. Syðst á svæðinu
liggur Tungnafellsjökull og norðan hans liggur Fjórðungsalda (976 m). Norðvestan
undir henni er allstórt skeifulaga vatn með afrennsli austur í Jökulfall. Gróðurleysi er
eitt helsta einkenni svæðisins en gróður er helst að finna þar sem vatn er fyrir.
6.8.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla eða öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Þau lönd hafi hins vegar orðið
samnotaafréttir. Heimildir greini að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið
nýttur sem afréttur. Fjarlægð frá byggð og landshættir að öðru leyti styðji og að um
þjóðlendu sé að ræða. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum
jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð
eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til
sumarbeitar fyrir búfé. Þá kom fram við aðalmeðferð málsins að ríkið gerði engar
athugasemdir varðandi kröfur um afrétti einstakra landsvæða.
Krafa Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, um afnotarétt í þjóðlendu
byggist á venjubundnum afnotum að fornu og nýju sunnan eignarlanda á svæðinu.
Byggt er á heimildum um afmörkun afrétta á svæðinu, einkum ritinu Göngur og réttir
og þinglýstu skjali sem ber yfirskriftina „skrá yfir afréttarlönd suður af Bárðardal
vestan Skjálfandafljóts“ frá árinu 1904. Í Göngum og réttum sé því lýst að
Ljósavatnshreppur eigi ásamt Bárðdælahreppi Vesturafrétt inn af Bárðardal. Sé þar
afar mikið landflæmi, Mjóidalur allur, Íshólsdalur og hagarnir meðfram
Skjálfandafljóti að vestan, ásamt drögum á Sprengisandi, allt suður í Jökuldal í
Tungnafellsjökli.
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6.8.3

Niðurstaða

Í kafla 5.24 eru raktar heimildir um afréttarnot á þeim svæðum sem fjallað er um í
máli þessu, þar á meðal Vesturafrétti Bárðdæla. Málsaðila greinir ekki á um að um
þjóðlendu sé að ræða en krafa Þingeyjarsveitar lýtur einungis að óbeinum
eignarréttindum innan hennar. Engar heimildir eru um að byggð hafi verið á þessu
svæði en landið hefur haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun
lands sem almennt var miðað við fram að gildistöku þjóðlendulaga.475 Hvort í því
hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland
eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði
sem þarfnast nánari athugunar.
Landsvæðið sem hér um ræðir liggur sunnan kröfusvæða tilheyrandi Íshól,
Mjóadal og Bleiksmýrardal. Að vestan takmarkast það af vesturmörkum
Þingeyjarsveitar gagnvart Eyjafjarðarsveit. Að sunnan er Holtamannaafréttur sem
fjallað er um í máli nr. 1/2003 hjá óbyggðanefnd, Vatnajökull að suðaustan og að
austan er Skjálfandafljót.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands á svæðinu. Líkt og
áður er rakið gerir sveitarfélagið Þingeyjarsveit ekki kröfu um beinan eignarrétt að
því, einungis að viðurkennt verði að það sé afréttur. Kemur því til skoðunar hvernig
landsvæðið hefur verið nýtt af jörðum í hreppnum og hver mörk afréttar séu innan
þess, sé hann þar að finna.
Heimildir allt frá árinu 1380 greina frá réttindum Ljósavatnskirkju í Króksdal.
Hins vegar er Króksdalur talinn innan „Mjóadals“ sem sé „almenningsafréttur
Bárðardalshrepps“ í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1712. Þar er því
einnig lýst að „þessi almenníngur tekur alt austur í Skjálfandafljót fyrir framan
bygðina so lángt á fjall suður sem grös eru, og er þetta furðu víðátta.“
Fyrir hendi er þinglýst skjal frá árinu 1904 sem ber yfirskriftina „skrá yfir
afréttarlönd suður af Bárðardal vestan Skjálfandafljóts“ gerð af oddvita
Ljósavatnshrepps í umboði hreppsnefndarinnar sama ár. Þar er sameiginlegum
takmörkum afréttarhlutanna lýst þannig: „Að austan ræður Skjálfandafljót frá ósi
Mjóadalsár suður gegnt hrauninu, sunnan við Marteinsflæðu. Að sunnan ræður bein
stefna þaðan að upptökum Kiðagilsár. Að vestan ræður fjallgarðurinn vestan við
Kiðagils drög og Mjóadalsárdrög norður […].“ Ekki eru fyrir hendi eldri heimildir en
afréttaskráin frá 1904 um mörk afréttar á svæðinu.
Í ritinu Göngur og réttir IV er því lýst að Vesturafréttur inn af Bárðardal sé
„mikið landflæmi […] hagarnir meðfram Skjálfandafljóti að vestan, ásamt drögum á
Sprengisandi, allt suður í Jökuldal í Tungnafellsjökli“.
Í skjali sem sýslumaður Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaptason, tók saman og ber
yfirskriftina „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ er skrá
475

Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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yfir „afrétti“ í umsjá hreppsnefndar Bárðdælahrepps höfð eftir oddvita. Þar segir: „Að
vestan og sunnan ráða hagar með öllum þeim ám og lækjum er í Mjóadalsá og
Skjálfandafljót falla.“ Hinn sami Jóhann Skaptason getur um upphaf fjárleita
Bárðdæla suður á Sprengisand í Árbók Ferðafélags Íslands 1969. Þar greinir hann frá
því að eftir að Tómas Sæmundsson hafi fundið Tómasarhaga og séð til Jökuldals
sumarið 1835 hafi verið farin könnunarferð 1846 og Jökuldalur fundist suðaustur með
suðvestanverðum Tungnafellsjökli. Greint er frá því í ritinu að þar séu sæmilegir
hagar. Frá þeim tíma hafi tekist upp göngur úr Bárðardal suður um Sprengisand, með
efstu Þjórsárkvíslum og í Jökuldal. Um skeið hafi Bárðdælir gengið allt suður á
Háumýrar og hitt Rangæinga þar en það lagst fljótt niður. Á heimleiðinni hafi svo
verið leitað um Tómasarhaga, norðanverðan Sprengisand, öræfin norður af
Tungnafellsjökli og síðan um Mjóadal, Íshólsdal og Fljótsdal til Bárðardals.
Í svari oddvita Bárðdælahrepps við erindi félagsmálaráðuneytisins 1989 kemur
fram að suðurmörk afréttarins séu óljós. Í svari oddvita Ljósavatnshrepps við
samskonar erindi kemur hins vegar fram að mörk afréttarins séu „frá landamerkjum
Mýrar til jökla“. Loks kom fram við skýrslutökur í máli þessu að leitað sé allt suður í
Nýjadal (Jökuldal) sunnan Tungnafellsjökuls ár hvert.
Eins og að framan er rakið eru elstu heimildir óljósar um mörk afréttar á
svæðinu til suðurs. Afréttaskráin frá 1904 miðar þau við línu sem dregin er frá
hrauninu sunnan Marteinsflæðu beina stefnu að upptökum Kiðagilsár. Yngri heimildir
greina hins vegar frá fjárleitum allt suður í Nýjadal (Jökuldal) sunnan
Tungnafellsjökuls allt frá miðri 19. öld til þessa dags. Óbyggðanefnd telur nægilega
sýnt fram á viðvarandi nýtingu landsvæðisins allt suður í Nýjadal til sumarbeitar fyrir
búfé eigenda jarða í fyrrum Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum.
Ljóst er að einstakir hlutar þess svæðis sem hér hefur verið fjallað um, eru
misjafnlega fallnir til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum, auk þess sem þau eru
ekki endilega samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna „landsvæði ... sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir
búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998, þó þannig að jökull verður eðli málsins samkvæmt
ekki notaður til sumarbeitar fyrir búfé. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta
hafi að öðru leyti mismunandi eignarréttarlega stöðu.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að afréttarland í Þingeyjarsveit, svo sem
það er afmarkað hér á eftir, teljist þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
Frá þeim stað þar sem kröfulína gagnaðila íslenska ríkisins vegna
Bleiksmýrardals á hágrjóti sker vatnaskil milli Fnjóskár og Mjóadalsár
er nefndri kröfulínu fylgt suður og vestur að vesturmörkum
Þingeyjarsveitar
gagnvart
Eyjafjarðarsveit.
Þaðan
er
sveitarfélagamörkunum fylgt að hornmarki milli Þingeyjarsveitar,
Eyjafjarðarsveitar og Rangárþings ytra. Þaðan er mörkunum milli
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Þingeyjarsveitar og Rangárþings ytra fylgt að jaðri Vatnajökuls.
Jökuljaðrinum er síðan fylgt að upptökum Skjálfandafljóts við jaðar
Rjúpnabrekkujökuls. Skjálfandafljóti er síðan fylgt að Galthóli. Frá
Galthóli er fylgt línu sem dregin er beina stefnu í upphafspunkt á
hágrjóti.
Sama landsvæði, að undanskildum Tungnafellsjökli er afréttur jarða í fyrrum
Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum í skilningi 1. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998.
Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra hefðbundinna nota sem afréttareign
fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr. laga nr. 58/1998. Þar ber sérstaklega
að nefna 7. gr. laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 21/1986.
Að því leyti sem afrétturinn liggur að þjóðlendu á Tungnafellsjökli, svo sem
skilgreint hefur verið fyrr í úrskurði þessum og í úrskurðarorðum, telur óbyggðanefnd
fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari afmörkunar við jaðar jökulsins eins og
hann var við gildistöku laga nr. 58/1998.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda og afréttur er háður
sérstökum eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr.
44/1999, sbr. náttúruminjaskrá.
6.9

Hluti Vatnajökuls

Hér verður tekin afstaða til eignarréttarlegrar stöðu þess hluta Vatnajökuls sem til
umfjöllunar er í máli þessu, sbr. kafla 2.2 hér að framan og kafla 6.12 í máli nr.
1/2007. Kröfugerð íslenska ríkisins felur í sér að umrætt jökulsvæði sé þjóðlenda, sbr.
kafla 3.1.1. Aðrir hafa ekki gert kröfu um eignarréttindi innan jökuljaðars.
Óbyggðanefnd hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að um eignarréttarlega
stöðu jökulsvæða almennt fari eftir sömu reglum og um önnur landsvæði. 476 Að því er
varðar þann hluta Vatnajökuls sem hér um ræðir, er ekkert sem bendir til að þar hafi
stofnast til beins eignarréttar eða takmarkaðra eignarréttinda fyrir nám, hefð eða með
öðrum hætti. 477 .
Að því leyti sem jökulsvæði þetta liggur að afrétti í þjóðlendu, svo sem
skilgreint hefur verið fyrr í úrskurði þessum og í úrskurðarorðum, telur óbyggðanefnd
fullnægjandi að miða einfaldlega og án nánari afmörkunar við jaðar jökulsins eins og
hann var við gildistöku laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæði þetta á Vatnajökli, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, sé þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
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Sjá umfjöllun um jökla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri
Rjúpnabrekkujökuls, við upptök Skjálfandafljóts, og til suðausturs í
Svíahnjúk eystri.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er úr Svíahnjúk eystri í
Bárðarbungu í 2009 m hæð og þaðan er fylgt línu sem dregin er beina
stefnu í átt að Deili þar til hún sker jökuljaðarinn.
Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Vatnajökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
6.10 Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga, enda
rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til
þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
Í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. nóvember 2007 í máli nr.
5073/2007 gaf óbyggðanefnd lögmönnum málsaðila kost á að leggja fram slíka
sundurliðun málskostnaðarreikninga að unnt væri að ákvarða málskostnað til einstakra
málsaðila, fremur en sameiginlega. Hafi slík gögn legið fyrir eða borist er úrskurður
um málskostnað í kafla 7 hér á eftir ákvarðaður til einstakra málsaðila en ella
sameiginlega.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. afréttarland í Þingeyjarsveit, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Frá Skjálfandafljóti við Hrafnabjörg er fljótinu fylgt til upptaka við
jaðar Rjúpnabrekkujökuls. Þaðan er jökuljaðrinum fylgt til vesturs að
mörkum Þingeyjarsveitar og Rangárþings ytra og miðað við stöðu
jökuls eins og hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr.
22. gr. þjóðll. Þaðan er sveitarfélagamörkunum fylgt að hornmarki
milli Þingeyjarsveitar, Eyjafjarðarsveitar og Rangárþings ytra. Þaðan
er sveitarfélagamörkum Þingeyjarsveitar og Eyjafjarðarsveitar fylgt
þangað sem Fnjóská sker þau í Bleiksmýrardrögum. Þaðan er Fnjóská
fylgt að gili sem liggur við sunnanverða Einstökutorfu. Því gili er síðan
fylgt inn í innstu drög þess og þaðan er línan dregin stystu leið í
vatnaskil Mjóadalsár og Fnjóskár. Vatnaskilunum er svo fylgt þar til
þau skera beina línu sem dregin er frá Galthóli í Sjónarhól og áfram í
sömu stefnu til vesturs. Nefndri línu er fylgt þaðan til austurs að
Rangá. Þaðan er Rangá fylgt að ósi. Frá ósi Rangár er dregin bein
lína í hólmann í Íshólsvatni og þaðan í upphafspunkt í Skjálfandafljóti
við Hrafnabjörg.
Sama landsvæði, að undanskildum Tungnafellsjökli er afréttur jarða í fyrrum
Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum, sbr. 1. mgr. 5. gr. og b-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. hluti Vatnajökuls, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að austan er miðað við línu sem dregin er frá jaðri
Rjúpnabrekkujökuls, við upptök Skjálfandafljóts, og til suðausturs í
Svíahnjúk eystri.
Að vestan er miðað við línu sem dregin er úr Svíahnjúk eystri í
Bárðarbungu í 2009 m hæð og þaðan er fylgt línu sem dregin er beina
stefnu í átt að Deili þar til hún sker jökuljaðarinn.
Að norðan, á milli framangreindra austur- og vesturmarka við jaðar
Vatnajökuls, er jökuljaðrinum fylgt og miðað við stöðu jökuls eins og
hann var við gildistöku þjóðlendulaga 1. júlí 1998, sbr. 22. gr. þjóðll.
Gerður er almennur fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulína að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.

625

626
626
Málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins vegna þóknunar málflytjenda þeirra
greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998, og ákvarðast svo:
Eigendur Hlíðskóga, Sandhauga, Eyjardalsár, Öxarár, Ljósavatns, Arnstapa og
Kambsstaða, kr. 800.000 vegna Gunnars Sólness hrl.
Eigendur Bakka, Birningsstaða, Bleiksmýrardals austan Fnjóskár,
Kambfellskjálka, Hjaltadals, Íshóls, Mjóadals, Stóru-Tjarna, Sörlastaða og Tungu, kr.
1.200.000 vegna Sigurðar Jónssonar hrl.
Eigendur Vatnsenda kr. 210.000, eigendur Mýrartorfu kr. 250.000, eigendur
Stóruvallatorfu kr. 235.000, eigendur Litluvalla kr. 225.000, eigendur
Halldórsstaðatorfu kr. 255.000 og eigendur Hvarfs kr. 30.000, vegna Friðbjörns
Garðarssonar hdl.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998.

Karl Axelsson
Allan V. Magnússon

Sif Guðjónsdóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
Sjá bls.
bls. 181-245.
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Afréttarland í Þingeyjarsveit

Þingeyjarsveit

Arnstapi

Þorgeir Halldórsson

Bakkasel

Skógrækt ríkisins

Bakki

Gunnar Sigurður Valtýsson

Bakki

Sigurlína Hrönn Halldórsdóttir

Bakki

Stefán Kristjánsson

Belgsá

Skógrækt ríkisins

Birningsstaðir

Svavar Þór Sigurðsson

Birningsstaðir

Þórhalla Bragadóttir

Bleiksmýrardalur eystri

Þingeyjarsveit

Bólstaður

Héðinn Höskuldsson

Bólstaður

Ingileif Ólafsdóttir

Engi

Svanhildur Sigtryggsdóttir

Engi

Tryggvi Valdemarsson

Eyjardalsá

Baldur Vagnsson

Halldórsstaðir I

Ásmundur Valdemarsson

Halldórsstaðir I

Svanhildur Sigtryggsdóttir

Halldórsstaðir I

Tryggvi Valdemarsson

Halldórsstaðir II

Bergljót Þorsteinsdóttir

Halldórsstaðir II

Ingvar Ketilsson

Hjaltadalur

Þingeyjarsveit

Hlíðskógar

Lífsval ehf.

Íshóll

Þingeyjarsveit

Kambfellskjálkaland

Þingeyjarsveit

Kambsstaðir

Þórhallur Hermannsson

Litluvellir

Pétur R. Kristjánsson

Ljósavatn

Hreinn Þórhallsson

Lækjarvellir

Kristín Ketilsdóttir

Lækjarvellir

Sigurður Pálsson

Mjóidalur

Þingeyjarsveit
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Mýri

Guðrún Sveinbjörnsdóttir

Mýri

Tryggvi Höskuldsson

Mýri

Ríkissjóður Íslands

Sandhaugar

Lífsval ehf.

Snæbjarnarstaðir

Þingeyjarsveit

Stóru-Tjarnir

Ásvaldur Ævar Þormóðsson

Stóru-Tjarnir

Laufey Skúladóttir

Stóruvellir I og III

Garðar Jónsson

Sörlastaðir

Eiríkur Þóroddsson

Sörlastaðir

Gylfi Friðriksson

Sörlastaðir

Ólöf Eiríksdóttir

Sörlastaðir

Þingeyjarsveit

Sörlastaðir

Þórarinn Baldursson

Tunga

Þingeyjarsveit

Vatnsendi

Helgi Ingason

Vatnsendi

Jenný Karitas Ingadóttir

Vatnsendi

Jón Ingason

Vatnsendi

Þórhallur Ingason

Þórðarstaðir

Skógrækt ríkisins Vöglum

Öxará

Elín Inga Þórisdóttir

Öxará

Þórir Kristinn Agnarsson
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 1.11.2006.
1(1)
Skjalaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 1.11.2006.
1(3)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 15.6.2006. Tilkynning um meðferð á svæði VI.
1(4)
Beiðni lögmanns fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um frest til skila á
þjóðlendukröfum á svæði VI, austanvert Norðurland, dags. 6.9.2006.
1(5)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frestur veittur til að
skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 14.9.2006.
1(6)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frekari frestur veittur
til að skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 12.10.2006.
1(7)
Útprentun af kirkjujarðaskrá Kirkjueignanefndar S-Þingeyjarsýslu, ódags. en
mótt. 7.11.2006.
1(8)
Dómur Landsyfirréttar, dags. 25.6.1855, í máli nr. 1/1855 (Bleiksmýrardalur).
Hefti VII, bls. 223.
1(9)
Greinargerð, dags. 11.6.2007.
1(10)
Svar við frávísunarkröfu Sigurðar Jónssonar hrl. vegna Stóru-Tjarna, dags.
26.2.2007. Sjá skjal nr. 17(5).
1(11)
Landamerki afréttarlands Akureyrarkirkju á Bleiksmýrardal, dags. 1.4.1885,
óstaðfest uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
1(12)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði VI,
austanvert Norðurland, dags. 1.11.2006.
1(13)
Skýring á þjóðlendukröfulínu við Íshól, ásamt uppdrætti, dags. 23.5.2008.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.11.2007.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Arnstapi í Ljósavatnsskarði, dags. 16.1.1883. (Merkt 1), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(2)
Bakkasel í Fnjóskadal, dags. 1.11.1883. (Merkt 2 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(3)
Bakki í Fnjóskadal, dags. 1.11.1883. (Merkt 3 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(4)
Belgsá í Fnjóskadal, dags. 16.1.1883. (Merkt 4), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(5)
Birningsstaðir í Ljósavatnsskarði, dags. 2.6.1890. (Merkt 5 a-b), ásamt óstaða-b
festri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(6)
Eyjardalsá í Bárðardal, dags. 2.6.1886. (Merkt 6 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(7)
Eyjardalsá í Bárðardal, dags. 22.5.1907. (Merkt 7), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(8)
Háls í Fnjóskadal, dags. 2.6.1890. (Merkt 8 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(9)
Hjaltadalur í Fnjóskadal, dags. 16.1.1883. (Merkt 9), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(10)
Hvarf í Bárðardal, dags. 22.5.1907. (Merkt 10), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla 4.2.
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Sátt um landamerki Kambsstaða og Birkihlíðar, dags. 14.11.1968. (Merkt 11),
ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Litlatunga í Bárðardal, dags. 10.6.1890. (Merkt 12), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Litluvellir í Bárðardal, dags. 18.5.1885. (Merkt 13 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Lundur í Fnjóskadal, dags. 2.11.1883. (Merkt 14 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Landamerki milli Lunds og Vagla, dags. 24.11.1921. (Merkt 15), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Mjóidalur í Bárðardal, dags. 8.5.1897. (Merkt 16), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Mýri í Bárðardal, dags. 20.5.1885. (Merkt 17 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Mótmæli gegn afréttarskrá Mýra og Litlutungu í Bárðardal, dags. 15.6.1904.
(Merkt 18).
2(19)
Sandhaugar í Bárðardal, dags. 2.6.1890. (Merkt 19 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(20)
Snæbjarnarstaðir í Fnjóskadal, dags. 16.1.1885. (Merkt 20 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(21)
Stóru-Tjarnir í Ljósavatnsskarði, dags. 16.1.1883. (Merkt 21 a-b), ásamt óstaða-b
festri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(22)
Stóruvellir í Bárðardal, dags. 17.10.1883. (Merkt 22 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(23)
Sörlastaðir í Fnjóskadal, dags. 19.4.1884. (Merkt 23 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(24)
Tunga í Fnjóskadal, dags. 16.1.1885. (Merkt 24 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(25)
Vatnsendi í Ljósavatnsskarði, dags. 30.4.1885. (Merkt 25 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(26)
Lýsing á samningi milli jarðanna Þórðarstaða og Fjósatungu, dags. 26.5.1885.
a-b
(Merkt 26 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(27)
Þórðarstaðir í Fnjóskadal, dags. 16.1.1883. (Merkt 27 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(28)
Öxará í Bárðardal, dags. 13.6.1890. (Merkt 28), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(29)
Öxará í Bárðardal, dags. 18.5.1901. (Merkt 29 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(127) Illugastaðir og Kotungsstaðir, dags. 24.5.1886. (Merkt 30 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(208) Stóratunga í Bárðardal, dags. 3.3.1884, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík. (Merkt mál 1/2007, 9 a-b).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(30)
Landamerkjabréf Arnstapa, dags. 16.1.1883. (Merkt 1).
2(31)
Lögfesta Arnstapa, dags. 30.4.1810, ásamt uppskrift. (Merkt 2).
a-b
2(32)
Leyfi til heyskapar á Timburvalladal, dags. 24.6.1773, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
3).
2(33)
Mat á Sörlastöðum í Fnjóskadal til peningaverðs, dags. 2.5.1891. (Merkt 4).
2(34)
Landamerkjabréf Tungu í Fnjóskadal, dags. 16.1.1883. (Merkt 5).
2(35)
Landamerkjabréf Vatnsenda í Ljósavatnsskarði, dags. 30.4.1885. (Merkt 6).
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
2(207) Uppboð á Mjóadal, dags. 21.5.1880. Uppboðsbók 1876-1889. (Merkt 4).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(36)
Jarðamat 1804 úr Ljósavatnshreppi: Litlatunga, Íshóll, Mýri, Halldórsstaðir,
2(11)
a-b
2(12)
a-b
2(13)
a-b
2(14)
a-b
2(15)
a-b
2(16)
a-b
2(17)
a-b
2(18)

636 636
a-b

Litluvellir, Stóruvellir, Sandhaugar, Eyjardalsá, Hlíðarendi, Hvarf, Öxará, Ljósavatn, Vatnsendi, Arnstapi og Stórutjarnir, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-l).
2(37)
Jarðamat 1804 úr Hálshreppi: Kambsstaðir, Birningsstaðir, Vaglir, Lundur,
a-b
Þórðarstaðir, Belgsá, Bakkasel, Bakki, Sörlastaðir, Kambfell, Hjaltadalur,
Snæbjarnarstaðir, Tunga og Háls, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-p).
2(38)
Jarðamat í Ljósavatnshreppi (síðar Bárðdæla- og Ljósavatnshreppum) 1849:
a-b
Litlatunga, Íshóll, Mjóidalur, Mýri, Halldórsstaðir, Litluvellir, Stóruvellir, Sandhaugar, Hlíðarendi, Eyjardalsá, Hvarf, Öxará, Ljósavatn, Vatnsendi, Arnstapi og
Stórutjarnir. Einnig er vikið að þrætulandi milli Stóruvalla og Sandhauga. Þá
fylgir verðmat á þessu þrætulandi. Í sveitarlýsingu er landi lýst og talað um
ágang af afréttarfé, en ekkert fjallað sérstaklega um afrétti, ásamt uppskrift.
(Merkt 1 a-h).
2(39)
Jarðamat úr Hálshreppi 1849: Kambsstaðir, Birningsstaðir, Háls, Vaglir, Lundur,
a-b
Þórðarstaðir, Belgsá, Bakkasel, Bakki, Sörlastaðir, Hjaltadalur, Snæbjarnarstaðir, Tunga og Illugastaðir. Illugastaðir eru teknir með, þar sem gerð var krafa
til afréttar á Bleiksmýrardal, en á það er raunar ekki minnst í jarðamatinu. Í
sveitarlýsingunni segir, að sveit þessa megi sjálffæra kalla að afréttarlandi, ásamt
uppskrift. (Merkt 2 a-i).
2(40)
Við yfirmat árið 1850 voru lagðar fram kærur frá ýmsum aðilum. Þar á meðal
a-b
frá Ara Sæmundssyni, umboðsmanni Munkaþverárklausturs, sem krafðist þess,
að þrætuland á austanverðum Bleiksmýrardal yrði metið með jörðum í Hálshreppi. Var svo gert, en í verðskrá yfirmatsins segir, að landið væri áður ómetið
með Illugastöðum í Fnjóskadal. Einnig er þarna minnst á kærur í öðrum sveitarfélögum (þ.e. öðrum svæðum), en inntak kæranna kemur ekki fram, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-h).
2(41)
Jarðamat í Bárðdælahreppi (áður Ljósavatnshreppi) 1916-1918: Mýri, Halldórsstaðir, Litluvellir, Stóruvellir, Sandhaugar, Hlíðarendi, Eyjardalsá, Hvarf. (Merkt
4 a-h).
2(42)
Jarðamat í Ljósavatnshreppi 1916-1918: Öxará, Ljósavatn, Vatnsendi, Arnstapi
og Stórutjarnir. (Merkt 5 a-e).
2(43)
Jarðamat í Hálshreppi 1916-1918: Kambsstaðir, Birningsstaðir, Háls, Vaglir,
Lundur, Þórðarstaðir, Belgsá, Bakkasel, Bakki, Sörlastaðir, Hjaltadalur,
Snæbjarnarstaðir, Tunga. Einnig er lýsing og mat Austur-Bleiksmýrardals,
sömuleiðis Illugastaða, sem áttu rétt til uppreksturs á Austur-Bleiksmýrardal.
(Merkt 6 a-o).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6.):
2(138) Manntalsþing að Húsavík á Tjörnesi, dags. 1.5.1775. Þingmönnum bannað að
a-b
reka sauðfé sitt úr þingsókninni yfir Skjálfandafljót á afrétt vegna pestveiks
fénaðar, ásamt uppskrift. (Merkt 5).
2(139) Manntalsþingsréttur að Ljósvatni, dags. 6.5.1796. Lesin upp lögfesta Ljósavatnsa-b
kirkju fyrir eign sinni á Framfjöllum vestan fljóts sem Bárðdælingar mótmæla,
ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-c).
2(140) Manntalsþing að Ljósavatni við Bárðardal, dags. 15.5.1797. Landaþrætumál
a-b
milli Ljósavatns og Bárðdælinga varðandi Króksdal, ásamt uppskrift. (Merkt 11
a-b).
2(141) Virðing Kambfells, dags. 4.9.1804 til tíunda og skuldaútsvars en jörðin var
a-b
byggð fyrir fimm árum eftir að hafa legið í eyði meira en öld, ásamt uppskrift.
(Merkt 16 a-b).
2(142) Manntalsþingsréttur á Ljósavatni, dags. 28.4.1807. Hreppstjórar kvarta yfir því
a-b
að nokkrir hreppsbændur reki of mikinn fénað í almenningspart, í Bárðardalsafrétt fyrir vestan Skjálfandafljót, sem kallaður er Melar sem valdi skaða og
átroðningi hjá þeim bændum sem næst búa afréttinni, ásamt uppskrift. (Merkt 17
a-b).
2(143) Manntalsþingsréttur að Hálsi í Fnjóskadal, dags. 9.5.1809. Þingsvitni tekið um
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a-b
2(144)
a-b
2(145)
a-b
2(146)
a-b
2(147)
a-b
2(148)
a-b
2(149)
a-b
2(150)
a-b
2(151)
a-b
2(152)
a-b
2(153)
a-b
2(154)
a-b
2(155)
a-b
2(156)
a-b
2(157)
a-b
2(158)
a-b
2(159)
a-b
2(160)
a-b
2(161)
a-b
2(162)
a-b
2(163)
a-b
2(164)
a-b

ástand Þórðarstaða, jarðar Munkaþverárklausturs, ásamt uppskrift. (Merkt 18 ab).
Virðing Stóruvalla í Bárðardal, dags. 6.10.1815 til lækkunar tíundargjalds vegna
skemmda af skriðuföllum og vatnsgreftri, ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-b).
Álits- og skoðunargjörð, dags. 16.7.1819 að beiðni leiguliða um niðurfærslu
landskuldar á klausturjarðirnar Hjaltadal og eyðikotið Kambfell vegna skriðufalla, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
Álits- og skoðunargjörð, dags. 16.7.1819 að beiðni leiguliða um niðurfærslu
landskuldar á klausturjarðirnar Tungu vegna skriðufalla, ásamt uppskrift. (Merkt
24).
Aukahéraðsréttur að Hálsi, dags. 14.7.1841. Áreið á Bleiksmýrardal undirbúin
og gerð en fyrirhugað var að tiltaka og ákvarða takmörk þess parts af dalnum
sem tilheyrði Munkaþverárklaustri og meta hversu margar nýlendur mætti
byggja Tunguábúanda að skaðlausu, ásamt uppskrift. (Merkt 33 a-c).
Aukahéraðsréttur að Illugastöðum, dags. 16.7.1841. Niðurstöður áreiðarinnar á
Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 34 a-d).
Aukaréttur að Skógum, dags. 21.6.1859. Jón Gunnlaugsson eigandi Sörlastaða
auglýsir vitnisburð Sigurlaugu Guðmundsdóttur frá 28. maí síðastliðnum um
notkun Timburvalladal frá Sörlastöðum. (Merkt 35).
Aukahéraðsréttur að Hálsi, dags. 28.9.1850. Deila Munkaþverárklausturs og
Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 41 a-c).
Aukahéraðsréttur að Hálsi, dags. 14.10.1850. Deila Munkaþverárklausturs og
Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 42 a-b).
Aukaþing að Húsavík, dags. 7.1.1851. Deila Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 43 a-c).
Aukahéraðsréttur að Hálsi, dags. 8.5.1851. Deila Munkaþverárklausturs og
Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 44 a-i).
Aukahéraðsréttur að Hálsi, dags. 30.5.1851. Deila Munkaþverárklausturs og
Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 45 a-b).
Aukaþing að Hálsi í Fnjóskadal, dags. 24.7.1851. Deila Munkaþverárklausturs
og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 46 a-b).
Aukahéraðsréttur á Húsavík, dags. 11.8.1851. Dómur í deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 47 a-f).
Aukahéraðsréttur að Sigríðarstöðum, dags. 29.9.1853. Áframhald á deilumáli
Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal eftir að málinu hafði
verið vísað heim í hérað af Landsyfirrétti, sbr. Landsyfirréttar og hæstaréttardómar VI, bls. 389-390, ásamt uppskrift. (Merkt 48 a-f).
Aukahéraðsréttur á Tungu, dags. 30.9.1853. Áframhald deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 49 a-e).
Aukahéraðsréttur að Lundi, dags. 1.10.1853. Áframhald deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 50 a-c).
Aukahéraðsréttur, dags. 24.10.1853 að Fornastöðum. Áframhald deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 51 ab).
Aukahéraðsréttur að Fornastöðum, dags. 24.10.1853. Áframhald deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 52 ab).
Aukahéraðsréttur að Fornastöðum, , dags. 26.10.1853. Áframhald deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 53 ab).
Aukahéraðsréttur á Húsavík, dags. 25.11.1853. Dómur í deilu Munkaþverárklausturs og Illugastaða um Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt 54 am).
Dómatkvæði héraðsdómara S. Schulesen í Bleiksmýrardalsmálinu, ódags., ásamt
uppskrift. (Merkt 55 a-h).
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Landamerkjadómur að Kambsstöðum, dags. 14.11.1968. Landamerkjaágreiningur milli Kambstaða og Birkihlíðar. Endar með svohljóðandi sátt
varðandi landamerki Kambsstaða og Birkihlíðar: “Bein lína úr vörðu, sem er 40
metra norðvestan við vesturenda Fletjugarðs, þar sem nú er girðingarhorn í
Síkisós við Kambsá. Síðan ræður Kambsá landamerkjum jarðanna austur að
austurmörkum Kambstaðalands.” (Merkt 56 a-b).
Aukadómþing, dags. 3.7. og 1.8.1973. Skútustaðahreppur gegn hreppssjóði
Reykdælahrepps. Skútustaðahreppur krefst fjórðungs af útlögðum kostnaði
vegna landamerkjagirðingar frá Sandvatni að sandgræðslugirðingu vestan við
Gæsafjöll. Fram koma upplýsingar um girðingaframkvæmdir á afréttarmörkum
milli afréttarlands Skútustaðahrepps og afréttarlands lágsveitanna Reykdæla-,
Aðaldæla-, og Kelduneshrepp. (Merkt 57 a-f).
Bréf. A. Sæmundsen til S. Schulesen sýslumanns. Svar við bréfi, dags.
24.6.[1850]. Uppskrift af bréfi sýslumanns er fólgin í svarbréfi A. Sæmundsen.
Svör sýslumanns vegna spurninga um nauðsyn þess að kalla Arngrím Andrésson
fyrir réttinn ásamt fjárráðamanni og nauðsyn þess að vísa [Bleiksmýrardals]málinu fyrir rétt náist ekki sættir. Framlagt við aukarétt að Hálsi, dags.
28.9.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 60 a-b).
Bréf. Til A. Sæmundsen frá Th. Jónassen, settum amtmanni, dags 21.5.1850].
Svar til A. Sæmundsen, við bréfi dagsettu sama dag, frá Th. Jónassen, vegna
frestunar á uppboði, er fara átti fram á manntalsþingi að Hálsi þann 16.5.1851, á
Munkaþverárklausturseign, afréttinni Bleiksmýrardal, ásamt uppskrift. (Merkt
61 a-c).
Sóknarskjal. Ítarleg og yfirgripsmikil málsútlistun og réttarkrafa samkvæmt
henni. A. Sæmundsen til aukahéraðsréttar í Suður-Þingeyjarsýslu. Hálsi í
Fnjóskadal, dags. 28.9.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 62 a-g).
Varnarskjal. Séra Jón Kristjánsson f.h. mæðginanna á Illugastöðum, Þuríðar
Aradóttur og Arngríms Andréssonar, ítarlegt varnarskjal á 12 síðum. Að Hálsi,
dags. 14.10.1850. Framlagt sama dag og ár við aukahéraðsrétt að Hálsi, ásamt
uppskrift. (Merkt 63 a-l).
Útdráttur af Suður-Þingeyjarsýslu auctionsprotocol. Framlagt við aukahéraðsrétt
að Hálsi, dags. 14.10.1850, ásamt uppskrift. (Merkt 64 a-b).
Þingsvitni, varnarskjal, vitnisburður 12 vitna um landamerki afréttarlands
klaustursins [að Munkaþverá]. A. Sæmundsen til aukahéraðsréttarins í SuðurÞingeyjarsýslu. 7 bls. Akureyri, dags. 22.5.1851. Framlagt við aukarétt að Hálsi,
dags. 30.5.1851, ásamt uppskrift. (Merkt 65 a-g).
Bréf. Um ómerkingu hins konunglega landsyfirréttar á héraðsréttardómi í
Bleiksmýrardalsmáli og endurupptöku málsins. J. Jónsson Munkaþverá, til
velbyrðugs herra sýslumannsins S. Schulesen, dags. 30.8.1853, ásamt uppskrift.
(Merkt 66 a-b).
Útskrift af Landsyfirréttardómi, dags. 29.9.1853, ásamt uppskrift. (Merkt 67 a).
Spurningar til vitnisins Gríms Guðmundssonar á Sellandi, 26 talsins, dags.
29.9.1853, ásamt uppskrift. (Merkt 68 a-d).
Spurningar til vitnisins Kristínar Jónsdóttur í Tungu við vitnaleiðslu þar, dags.
30.9.1853, í hinu svonefnda Bleiksmýrarmáli. 27 spurningar. Einnig spurningar
til vitnisins mad. Hólmfríðar Jónsdóttur í Lundi, vitnaleiðsla þar þann 1.10.1853.
14 spurningar, ásamt uppskrift. (Merkt 69 a-d).
Lögfestur, ásamt uppskrift. (Merkt 70 a-b).

2(204)
a-b
2(205) Varnar-framhald. Að Fornastöðum staddur, dags. 26.10.1853, Jón Kristjánsson,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 71 a-d).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(44)
Lögfesta Björns Schevings á Eyjardalsá, dags. 2.5.1753. Lögfesta Stefáns
a-b
Þórarinssonar fyrir Eyjardalsá, dags. 10.5.18??, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-d).
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Útdráttur úr kirkjustól Eyjardalsár. Lögfesta Björns Schevings 1754. Samhljóða
áðurnefndri lögfestu. Einnig vitnisburður Þorkels Eiríkssonar um merki Öxarár
og Eyjardalsár, dags. 2.3.1631 og vitnisburður Jóns Grímssonar um sama frá
árinu 1631. Jón Austmann vottar, dags. 4.2.1856, að þetta skjal sé skrifað upp
eftir kálfskinnsbréfi með tveimur innsiglum, en það þriðja glatað. (Merkt 2 a-d).
2(46)
Bréf umboðsmanna Munkaþverárklausturs um Fnjóskadalsskóga, dags.
a-b
16.5.1748, ásamt uppskrift. (Merkt 3).
2(47)
Vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar og tveggja presta annarra um máldaga Hálskirkju 1506 (1312) á skinni. Afrit af bréfinu, gert meðan það var í
Landsbókasafni. Hér eru nefndar eignarjarðir Háls þ.e. Birningsstaðir, Kambsstaðir og Sandhaugar, sjöttungur í reka í Náttfaravík milli Hvanndala og Svínár
og afrétt á heiði út, Hálsmannatungur. Bréf þetta er tortryggilegt, því að engir
prestar með þessum nöfnum eru þekktir í upphafi 16. aldar skv. Íslenzkum æviskrám. (Merkt 4 a-b).
2(48)
Hálskirkjubréf og máldagar í Fnjóskadal 1574 með vitnisburði Jóns Illugasonar
a-b
og Odds Jónssonar að hafa séð dóm um lambseldi um allan Fnjóskadal fyrir
Hálsstað frá árinu 1565, sem og dómurinn, einnig bera þeir vitni um að hafa séð
vitnisburð Ólafs Hjaltasonar um máldaga Hálskirkju. Vitnisburður Ólafs er þar
einnig, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b).
2(49)
Staðfest afskrift, dags. 12.6.1608, af dómi um lambseldi Hálsstaðar í Fnjóskadal
a-b
1565 og máldaga Ólafs Hjaltasonar 1565. Síðan er afskrift af vitnisburði séra
Guðmundar Skíðasonar, dags. 25.10.1581, um máldaga Hálsstaðar, ásamt uppskrift. (Merkt 6).
2(50)
Lögfesta Ólafs Tómassonar fyrir Hálsstað 1629-1630, 1631 og lögfesta Tómasar
a-b
Ólafssonar fyrir Hálsstað, án ártals. Báðar óstaðfestar, ásamt uppskrift. (Merkt
7).
2(51)
Lögfesta Þorgríms Jónssonar prests á Hálsi á Hálsstað, 21.5.1726, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 8 a-b).
2(52)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar á Hálsstað, dags. 7.4.1744, ásamt uppskrift. (Merkt
a-b
9 a-b).
2(53)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar á Hálsstað, dags. 18.5.1745. (Merkt 10 a-b).
2(54)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 7.6.1770. Einnig
hefur Sigurður Árnason prestur á Hálsi bætt við árið 1839, að samhljóða þessari
séu lögfestur 1726, 1774, 1763, 1779 og 1830. (Merkt 11 a-b).
2(55)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 3.6.1779. Efnislega
að mestu samhljóða fyrri lögfestum, en fyllri hvað varðar land milli Þverár og
Fnjóskár, Þingmannalækjar og Markdælar. (Merkt 12 a-b).
2(56)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 4.10.1782. (Merkt
13 a-b).
2(57)
Lögfesta Sigurðar Árnasonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 1.6.1830. (Merkt
14).
2(58)
Lögfesta Gunnlaugs Gunnlaugssonar prests á Hálsi á Kambsstöðum, dags.
a-b
7.5.1796, ásamt uppskrift. (Merkt 15).
2(59)
Vísitasía Björns Þorleifssonar biskups í Laufási, dags. 21.5.1701, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 16 a-d).
2(60)
Afrit af skilum Geirs Markússonar á tekjum Laufáskirkju, dags. 2.9.1730.
a-b
Minnst er á Íshól, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-c).
2(61)
Greinargerð um Laufásprestakall 1782. Minnst er á Íshól, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 18 a-b).
2(62)
Greinargerð um Laufássprestakall 1795. Minnst er á Íshól, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 19 a-b).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(63)
Háls í Fnjóskadal [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590a-b
1616, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b).
2(64)
Munkaþveráklausturjarðir, kúgildi og landskuldir árið 1590. Máldagabók
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Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590-1616, , ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-d).
Háls í Fnjóskadal, dags. 16.8.1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt
uppskrift. (Merkt 3 a-d).
Eyjadalsá 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift. (Merkt
4 a-b).
Laufás 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift. (Merkt 5
a-d).
Háls í Fnjóskadal, dags. 9.8.1680. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683,
ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-c).
Laufás, dags. 10.4.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-e).
Háls í Fnjóskadal, dags. 12.4.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b).
Eyjadalsá, dags. 13.4.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
uppskrift. (Merkt 9 a-b).
Háls í Fnjóskadal, dags. 3.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b).
Laufás, dags. 13.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-c).
Laufás, dags. 4.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695, ásamt
uppskrift. (Merkt 12 a-c).
Eyjadalsá, dags. 29.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695,
ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c).
Háls í Fnjóskadal, dags. 30.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-e).
Háls í Fnjóskadal, dags. 24.8.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 16991710, ásamt uppskrift. (Merkt 15 a-e).
Eyjardalsá, dags. 20.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 1699-1710,
ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-c).
Laufás, dags. 11.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-d).
Háls í Fnjóskadal, dags. 29.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-c).
Eyjardalsá, dags. 25.8.1722. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
uppskrift. (Merkt 19 a-c).
Háls í Fnjóskadal, dags. 29.6.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 17471750, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-d).
Ljósavatn, dags. 3.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
21 a-c).
2(84)
Laufás, dags. 30.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
a-b
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
22 a-e).
2(85)
Eyjadalsá í Bárðardal, dags. 9.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
a-b
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt23 a-c ).
2(86)
Ljósavatn, dags. 10.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga
a-b
Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-e).
2(87)
Háls í Fnjóskadal, dags. 14.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga
a-b
Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-b).
2(212) Þóroddsstaður (Staður í Kinn) [1590]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorláksa-b
sonar 1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt mál 4/2007, 1 a-b).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(88)
Makaskiptabréf fyrir Íshóli og Heiðarhúsum, dags. 7.6.1875. (Merkt 1 a-b).
a-b
2(120) Eyjardalsá. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. (Merkt 2).
a-b
2(65)
a-b
2(66)
a-b
2(67)
a-b
2(68)
a-b
2(69)
a-b
2(70)
a-b
2(71)
a-b
2(72)
a-b
2(73)
a-b
2(74)
a-b
2(75)
a-b
2(76)
a-b
2(77)
a-b
2(78)
a-b
2(79)
a-b
2(80)
a-b
2(81)
a-b
2(82)
a-b
2(83)
a-b
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a-b
2(121)
a-b

Laufás. Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723 – febrúar 1724
gerðir að skipun biskups og amtmanns 1726. Íshóll meðal afbýla staðarins, þá í
eyði. (Merkt 3 a-b).
2(122) Prófastsvísitasía á Eyjardalsá árið 1735. Taldir upp vitnisburðir um landamerki,
a-b
sem voru til staðar. (Merkt 4 a-b).
2(123) Úttekt Eyjadalsár, dags. 9.6.1748. Vísað til 5 kálfsskinnsbréfa með vitnisburðum
a-b
um landamerki Eyjadalsár. (Merkt 5 a-b).
2(124) Beiðni Jóns Gissurarsonar prófasts og séra Guðmundar Bjarnasonar um dóm á
a-b
rekum, afréttum og ítökum kirkna 1639. (Merkt 6).
2(211) Laufás. Skrá séra Magnúsar Ólafssonar yfir eignir Laufáskirkju 1635. Þar er
a-b
vikið að jörðum og heimalöndum Laufáss, m.a. Eyvindará, Íshóli, landi milli
Höfðagilja og sögð landamerki Kussungsstaða, ásamt uppskrift. (Merkt mál
5/2007, 7 a-b).
Skjalasöfn stiftamtmans, amtmanns og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(181) Íshóll í Bárðardal. Umsókn Jóns Benediktssonar á Stóruvöllum um kaup á
a-b
Íshóli, dags. 23.1.1874, send Laufáspresti. Bréf Laufássprests til stiftsyfirvalda,
dags. 7.3.1874, þar sem mælt er með skiptunum. Efnisatriðin koma fram í bréfi
stiftsyfirvalda til landshöfðingja, dags. 16.9.1874, ásamt uppskrift. (Merkt 1 ad).
2(182) Stórutjarnir í Ljósavatnsskarði. Uppkast að afsalsbréfi fyrir Stórutjörnum, dags.
30.12.1893. (Engin skjöl fylgja varðandi mat á jörðinni). Umsókn Stórutjarnabónda um kaup á jörðinni, dags. 11.2.1893. Umsókn bænda á Stórutjörnum og
Fremstafelli til sýslumanns Þingeyjarsýslu um kaup á jörðum þeirra, dags.
20.1.1891. (Merkt 2 a-f).
2(183) Belgsá í Fnjóskadal. Umsókn bónda á Belgsá um kaup á jörðinni, dags.
14.4.1891. Skoðunargerð á Belgsá, Snæbjarnarstöðum og Reykjum í Fnjóskadal,
dags. 2.5.1891. (Merkt 3 a-c).
2(184) Hjaltadalur, Belgsá og Tunga í Fnjóskadal. Bréf umboðsmanns Munkaþverárklaustursjarða til sýslumanns Þingeyjarsýslu, dags. 16.5.1891, með mati hans á
jörðunum Reykjum, Tungu, Snæbjarnarstöðum, Hjaltadal og Belgsá. (Merkt 4 ac).
2(185) Þórðarstaðir í Fnjóskadal. Beiðni ábúanda um kaup á Þórðarstöðum, dags.
23.2.1891. Umsögn umboðsmanns um Þórðarstaði, dags. 10.3.1891. Lýsing
ábúanda Þórðarstaða á jörðinni, dags. 16.3.1891. Skoðunargerð á Þórðarstöðum,
dags. 11.4.1891. (Merkt 5 a-i).
2(186) Tunga í Fnjóskadal. Umsókn bónda í Tungu um kaup á jörðinni, dags.
22.4.1891. (Merkt 6).
2(187) Hjaltadalur í Fnjóskadal. Umsókn bónda í Hjaltadal um kaup á jörðinni, dags.
3.4.1891. Skoðunargerð á Hjaltadal og Tungu, dags. 6.6.1891. (Merkt 7 a-c).
2(192) Aukaréttur, dags. 26.1.1825 að Grund í Eyjafirði. Úttekt Munkaþverárklausturs
a-b
og umboðsjarða í Eyjafirði. Minnst á eyðijörðina Kambfell í Fnjóskadal með tilheyrandi afrétt, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-d).
2(193) Aukaréttur, dags. 26.1.1825 að Grund í Eyjafirði. Úttekt Munkaþverárklausturs
a-b
og umboðsjarða í Eyjafirði. Minnst á afréttarland á Bleiksmýrardal næstliggjandi
klausturjörðinni Tungu, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-d).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(125) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið er
um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta. (Merkt 1 a-c,
almennt).
2(126) Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920, við bréfi Stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919. (Merkt 1 b, almennt).
2(172) Sala Halldórsstaða í Bárðardal. Afsal frá því í ágúst 1923, mánaðardags ekki
getið. Með fylgir lýsing jarðarinnar, dags. 3.7.1920. (Merkt 1 a-e).
2(173) Sala Belgsár í Fnjóskadal. Afsal, dags. 7.9.1908 og lýsing jarðarinnar, dags.
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2(174)

2(175)
2(176)

2(177)
2(178)
2(179)
2(188)

2(189)

2(190)
a-b

2(191)
a-b
2(210)

10.5.1907. (Merkt 2 a-f).
Sala Hjaltadals í Hálshrepp. Afsal, dags. 21.10.1912 og lýsing jarðarinnar, dags.
13.3.1911. Sömuleiðis virðingargerð frá umboðsmanni Norðursýslujarða, dags.
22.12.1911. Þar segir hann m.a. að hann sjái ekkert að því að sveitarfélagið fái
jörðina með góðum kjörum þar sem afréttarlandið sé best komið í þess höndum.
(Merkt 3 a-f).
Sala Arnarstapa í Ljósavatnshreppi. Afsal, dags. 6.12.1917 og lýsing jarðarinnar,
dags. 22.5.1916. (Merkt 4 a-e).
Sala afréttarlandsins Austur-Bleiksmýrardals, dags. 29.9.1919. Afsal fannst ekki
en í gögnunum kemur fram að Stjórnarráðið hafi afsalað Hálshreppi landið fyrir
hönd ríkissjóðs. Með fylgir lýsing á landinu tekin úr mats- og virðingargerð
jarðarinnar Tungu og einnig afsal þeirrar jarðar, dags.15.6.1918 þar sem fram
kemur að afréttarlandið Austur-Bleiksmýrardalur fylgi ekki með í sölunni.
(Merkt 5 a-o).
Sala Kambsstaða. Afsal, dags. 7.11.1914 og lýsing jarðarinnar, dags. 23.4.1913.
(Merkt 6 a-d).
Sala Birningsstaða. Afsal, dags. 7.11.1914 og lýsing jarðarinnar, dags.
23.4.1913. (Merkt 7 a-d).
Sala Sandhauga. Afsal, dags. 25.7.1911 og lýsing jarðarinnar, dags. 31.10.1909.
(Merkt 8 a-f).
Sörlastaðir í Fnjóskadal. Bréf amtmanns í norðuramti varðandi makaskipti á
„Sallastöðum“ og Syðribakka á Árskógsströnd, dags. 29.7.1851. Segir hann
Sörlastaði hærra metna og „Sallastadir er formedelst sine fede Græsgange og
vidtlöftige Landstrækninger hvortil henhörer en Afret, en af de bedre Jorder til
til Landbrug;“ en þorir ekki að leggjast gegn kaupunum. Í bréfi umboðsmanns til
amtmanns, dags. 23.7. s.á. segir um Sörlastaði: „ Græsgangen er udmærket god,
Landstrækningen overmaade stor, og desuden fed og græsrig. – Afret fölger
Jorden, og der haves noget Birke- og Pilekræt“. (Merkt 9 a-e).
Eyjardalsá og Halldórsstaðir í Bárðardal. Fylgiskjöl með bréfi stiftsyfirvalda til
kirkju- og kennslumálaráðuneytisins, dags. 15.10.1856 varðandi makaskipti á
Eyjardalsá og Halldórsstöðum: Umsókn bænda í Lundarbrekkusókn um makaskipti, dags. 22.4.1856, með umsögn Eyjardalsárprests, dags. 23.4., og prófasts,
dags. 6. 6. s.á. (Prófastur hafði áður verið prestur á Eyjardalsá. Flestir bændur í
Eyjardalsárprestakalli munu hafa skrifað undir bréfið). Prófastur segir Halldórsstaði gæða bújörð, hæga til afnota og eiga talsverðan skóg. - Umsögn
Eyjardalsárprests m.m. um jarðirnar, dags. 30.8.1856, vegna mótmæla Litluvallabónda. Þar segir, að miklu fleiri hesta þurfi að hafa á Eyjardalsá vegna
flutninga, einkum á heyi, sem allt sé til fjalls að sækja, langan veg og brattan.
(Merkt 10 a-g).
Öxará og Granastaðir. Bréf amtamanns í Norður- og Austuramti til dómsmálaráðuneytis, dags. 7.10.1861, um makaskipti á Öxará fyrir Neðribæ í Flatey og
Granastaði í Kaldakinn með nokkrum fylgiskjölum. Umsókn Sigurðar Guðnasonar á Ljósavatni til konungs, dags. 21.9.1861. Umsögn Jakobs Péturssonar,
umboðsmanns Norðursýslujarða, um Öxará og Granastaði, dags. 24.9.1861.
(Jakob átti sjálfur Granastaði í mörg ár). Bréf amtmanns, dags. 28.1.1861 vegna
makaskipta á Öxará fyrir Háls í Kinn, Part í Reykjadal og Neðribæ í Flatey, sem
var hafnað. Með þessu bréfi fylgir umsókn, dags. 22.11.1860 og tvær umsagnir
umboðsmanns, dags. 20.12.1860 og 19.1.1861. Í þeim dregur hann í efa réttindi
Ljósavatnskirkju í Öxarárlandi nema í Öxarárey, ásamt uppskrift að hluta.
(Merkt 11 a-o).
Íshóll í Bárðardal. Bréf stiftsyfirvalda til landshöfðingja, dags. 16.9.1874
varðandi makaskipti á Íshóli og Heiðarhúsum á Flateyjardalsheiði, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b).
Sala Þeistareykjalands. Afsal, dags. 14.9.1915 og lýsing landsvæðisins, dags.
30.6.1914. (Merkt mál 1/2007, 1 a-f).
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Klausturumboð (skjalaflokkur A.13):
2(128) Óstaðfestur útdráttur úr bók yfir eiðfestar úttektir á öllum jörðum á Munkaþverár
klausturgóss vesturparti 1824. Einnig eru teknar upp athugasemdir vegna eigna,
sem ekki var getið í úttektinni og liggja fjarri klaustrinu. Þar á meðal eyðijarðarinnar Kambfells og afréttarlands á Bleiksmýrardal. „b, Eyðijörðin Kambfell í Fnjóskadal með tilheyrandi afrétt etc etc. viðkémur hér ekki.
c, Afréttarland á Bleiksmýrardal, nærstliggjandi klausturjörðunni Túngu í
Fnjóskadal; hvers brúkun ýmsra nátturlegra orsaka vegna, af eingum hefur þáð
verið langa tíma.“ (Merkt 1 a-b).
2(129) Afrit af lögfestu Sölva Tómassonar fyrir Munkaþverárklaustri, þar með Bleiksmýrardal allan fyrir austan á, upplesinni 18.5.1731 og lögð fyrir landsyfirrétt
1832 og aukarétt Þingeyjarsýslu 1853. (Merkt 2 a-b).
2(130) Afrit af lögfestu Sveins Sölvasonar fyrir Munkaþverárklaustri, þar með Bleiksmýrardal allan fyrir austan á, upplesinni 25.5.1762 og lögð fyrir landsyfirrétt
1832 og aukarétt Þingeyjarsýslu 1853. (Merkt 3 a-b).
2(131) Afrit af lögfestu Erlends Hjálmarssonar fyrir Munkaþverárklaustri, þar með
Bleiksmýrardal allan fyrir austan á, upplesinni 20.5.1785 og lögð fyrir landsyfirrétt 1832 og aukarétt Þingeyjarsýslu 1853. (Merkt 4 a-b).
2(132) Útdráttur úr sáttabók Akureyrar, dags. 3.10.1860. Jón Gunnlaugsson á Sörlastöðum lýsir yfir, að þingsvitni á Skógum, dags. 21.6.1859 skuli vera ógilt og
hann sleppi öllu tilkalli til landsins fyrir vestan Timburvalladalsá. (Merkt 5 a-c).
2(133) Lýsing umboðsjarða Munkaþverárklaustursjarða í Hálshreppi 1878, Hjaltadalur,
Snæbjarnarstaðir, Tunga og Bleiksmýrardalur. (Merkt 6 a-c).
2(134) Lýsing umboðsjarða Munkaþverárklaustursjarða í Hálshreppi 1878, Þórðarstaðir
og Belgsá. (Merkt 7 a-b).
2(135) Lýsing umboðsjarða Munkaþverárklaustursjarða í Ljósavatnshreppi 1878, Vatnsendi, Arnstapi og Stórutjarnir. (Merkt 8 a-c).
2(136) Jarðabók Munkaþverárklausturs 1760. Kambfell eyðihjáleiga Hjaltadals. (Merkt
9).
2(137) Byggingarbréf handa Árna Dínussyni fyrir Hjaltadal með eyðijörðinni Kambfelli, dags. 30.3.1825. Ekkert kemur fram um merki eða getið sérstaklega um
landnýtingu. (Eyðibýlið Kambfell er síðan byggt með Hjaltadal). (Merkt 10 a-c).
Jarðabréf og máldagar (skjalaflokkur B.1):
2(89)
Máldagar Auðunar rauða. Lundarbrekkukirkja, Eyjardalsárkirkja, Ljósavatnskirkja og Hálsstaður. (1318). (Í.f. II, bls. 437-439).
2(90)
Máldagar Auðunar rauða. „Saurlastader. geytabu.“ eign Munkaþverárklausturs
(1318). (Í.f. II, bls. 485-486).
2(91)
Máldagi Ljósavatnskirkju. Virðist fjallað um mörk Ljósavatns. (1380). (Í.f. III,
bls. 355-356).
2(92)
Máldagi Ljósavatnskirkju. Kirkjan á 30 hundruð í heimalandi, Hriflugerði
(1390). (Í.f. III, bls. 445-447).
2(93)
Máldagar Péturs Nikulássonar. Eyjardalsárkirkja og Ljósavatnskirkja (1394). (Í.f.
III, bls. 558-559).
2(94)
Máldagar Péturs Nikulássonar. Hálskirkja (1394). (Í.f. III, bls. 572).
2(95)
Sálugjafarbréf Halldórs prests Loftssonar, dags. 8.12.1403. Hann gefur Grundarkirkju í Eyjafirði „lx. yxnaRekstur j bleiksmyrardal.“ (Ekki kemur fram hvorum
megin Fnjóskár þetta er). (Í.f. III, bls. 684-685).
2(96)
Ljósavatn selt með ítökum, dags. 2.6.1431, „fylger heimalandj kroxdalr fra
galltar grof framm ath kidiagile.“ (Í.f. IV, bls. 455-456).
2(97)
Vatnsendi o.fl. jarðir goldnar konu fyrir seldar heimanfylgjujarðir, dags.
10.1.1445 (7.9.1446). (Í.f. IV, bls. 663-664).
2(98)
Rekar og ítök Munkaþverárklausturs. Á skóg í Þórðarstaðalandi gegnt Fjósatungu (1446). (Í.f. IV, bls. 697-698).
2(99)
Skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs (1446). (Í.f. IV, bls. 699-700).
2(100) Skrá um kúgildi með jörðum Hólastaðar í Hjaltadal og um eldi á jörðum
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2(101)
2(102)
2(103)
2(104)
2(105)

2(106)

2(107)
2(108)
2(109)

2(110)
2(111)
2(112)
2(113)
2(114)
2(115)
2(116)
2(117)
2(118)
2(119)
2(206)
2(209)

staðarins. Halldórsstaðir, Arnstapi og Lundur taldir. (1449). (Í.f. V, bls. 35 og
40-41).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Hálskirkja. (Í.f. V, bls. 298-299).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Munkaþverárklaustur (1461). (Í.f. V, bls.
303).
Jarðakaupabréf, dags. 12.2.1462. Öxará seld fyrir 20 hundruð. (Í.f. V, bls. 362).
Jarðakaupabréf, dags. 10.5.1464 (23.1.1471). Litlatunga í Bárðardal. (Í.f. V, bls.
418).
Vitnisburður um landamerki Sigríðarstaða og Vestritjarna (Stórutjarna), dags.
14.8.1468, „ ath ion asmundzson handfesti herra einare abota svo felldann vitnisburd ath greindr ion uisse ei annath sannara en sigridarstader i liosavazskarde
ætte alla iord mille merkia aanna. ok svo uisse hann hafa uerith haft ok halldit.
svo ei sidur sagdiz fyrr nefdur ion áásmundzson hafa verit hia þa er gamli bonde
Marteinsson selde magnuse oddasyne iordena vestri tiarner er liggur i liosavazskarde ok reiknade hennar iardar eign ecki leingra austr en ath þeim stora læk
sem utan geingr epter skardeno ok sudur fellur i liosavatn. en hvorki reiknade
gamle bonde iardar eign ok aungvar adrar itaulur yfer vmm lækenn i hlidena
tilheyra iordunne vestrum tiornum.“ (Í.f. V, bls. 527-528).
Vitnisburður um landamerki Lundar og Þórðarstaða, dags. 18.10.1469. Jón
Þorvarðarson, sem búið hafði 23 ár í Fnjóskadal, vitnaði, „ath ek hefi vitad haft
ok haldith landamerki mille iardanna lundz ok þordarstada er liggia i fniofskadal.
gard þann sem liggur vith dælena fyrer sunnan lundz sel.“ (Í.f. V, bls. 553-554).
Vatnsendi fenginn Ólafi Rögnvaldssyni og Hólakirkju til fullrar eignar fyrir 15
hundruð, dags. 4.5.1481. (Í.f. VI, bls. 354-355).
Kaupmálabréf, dags. 20.9.1485. Halldórsstaðir ásamt tveimur öðrum jörðum
goldnir upp í skuld við Laufáskirkju. (Í.f. VI, bls. 549-550).
Vogabréf, dags. 4.10.1489 (24.3.1491). Mýri, 16 hundruð, og Skarð í Fnjóskadal, 20 hundruð, og fjögur málnytukúgildi goldin fyrir Stóruvoga á Vatnsleysuströnd, „sagdi hvorki þeirra odrv til landamerkia aa greindvm jordvm en hvort
sellde odrv epter þvi sem jardernar ætti oc þeim hefde fylgtt at forv oc nyiv oc
þær hefdv fremst eigande at vordet.“ (Í.f. VI, bls. 686).
Jarðkaupabréf, dags. 28.3.1520. Hólakirkju og biskupi seld fimm hundruð og 20
hundruð í Hóli í Kinn fyrir hálfa Velli (Stóruvelli) í Bárðardal. (Í.f. VIII, bls.
721-722).
Testamentisbréf Gottskálks Nikulássonar til Hólakirkju, dags. 6.6.1520. Þar á
meðal Minnivellir, 10 hundruð. (Í.f. VIII, bls. 726-728).
Uppskrift á máldaga Miklagarðskirkju, dags. 17.1.1522. Kirkjan á skóg í Lundslandi, „rædvr gardstadvr fyrir ofan en kidzaa fyrir vtan“. (Í.f. IX, bls. 65-66).
Sigurðarregistur. Hóladómkirkja (1525). (Í.f. IX, bls. 293 og 300-301).
Sigurðarregistur. Munkaþverárklaustur (1525). (Í.f. IX, bls. 305 og 308-309).
Jón Arason biskup lýsir landeign Ljósavatns, dags. 8.9.1544. (Í.f. XI, bls. 329330).
Skrá yfir jarðir Hóladómkirkju og Hólastóls (1550). (Í.f. XI, bls. 848-849, 865,
873-880).
Skýrsla og reikningar Hólastóls, dags. 1.9.1552. (Í.f. XII, bls. 459-461).
Vitnisburður um sölu á Litlutungu til Ólafs Hjaltasonar biskups, dags. 21.2.1558.
(Í.f. XIII, bls. 288).
Máldagi Hálskirkju staðfestur af Ólafi Hjaltasyni biskupi, dags. 21.9.1565. (Í.f.
XIV, bls. 422).
Skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs. Snæbjarnarstaðir taldir. (Í.f. IV, bls. 699700).
Jarðakaup, dags. 12.4.1477. Jörðin Þverá í Laxárdal seld með ítökum, þ. á m.
„giellfienadar resktr til afriettar aa kroksdal arlega.“ (Í.f. VI, bls. 108-110).
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Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(167) Eyjardalsá, Hólastólsjörð, gerð að prestssetri með konungsboði, dags. 21.3.1575.
(Merkt 1 a-c).
2(168) Sörlastaðir. Makaskipti á Sörlastöðum og Syðribakka í Möðruvallasókn
(Arnarneshreppi) í Eyjafirði heimiluð, dags. 12.11.1851. (Merkt 2).
2(169) Halldórsstaðir. Konungsúrskurður um aftöku Eyjardalsárkirkju og makaskipti á
Eyjardalsá með hjáleigum og Halldórsstöðum, dags. 17.4.1857. (Merkt 3 a-c).
2(170) Öxará. Konunglegt leyfi til þess að hafa makaskipti á Öxará og Granastöðum í
Kaldakinn með Neðribæ í Flatey, dags. 27.3.1862. (Merkt 4 a-b).
2(180) Hólastólsjarðir. Skilmálar við sölu Hólastólsjarða, og listi yfir jarðirnar, dags.
13.3.1802. Þar eru taldar jarðirnar Fjöll og Hringver í máli 2, Nípá, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli í máli 4, Brettingsstaðir
(hálfir), Jökulsá, Hóll í Fjörðum, Svínárnes (hálft), Miðhús og Grímsnes í máli
5. (Merkt almennt 1 a-e).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
2(171) Eyjardalsá. Sandhaugar. Sáttargerð Þorláks Skúlasonar biskups milli prestanna
Tómasar Ólafssonar á Hálsi og séra Bjarna Magnússonar á Eyjadalsá vegna
landamerkja Sandhauga og Eyjardalsár, dags. 19.9.1647. (Merkt 1 a-b).
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(27)
Arnstapi, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(28)
Arnstapi, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(29)
Bakkasel, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(30)
Bakkasel, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(31)
Bakki, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(32)
Bakki, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(33)
Belgsá, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(34)
Bleiksmýrardalur eystri, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
4(35)
Bleiksmýrardalur eystri, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(36)
Eyjardalsá, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(37)
Eyjardalsá, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(38)
Halldórsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(39)
Halldórsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(40)
Halldórsstaðir I-II, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(41)
Hjaltadalur, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(42)
Hjaltadalur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(43)
Hjaltadalur, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(44)
Hvarf, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(45)
Hvarf, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(46)
Íshóll og Mjóidalur, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(47)
Íshóll og Mjóidalur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
4(48)
Íshóll og Mjóidalur, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(49)
Kambfellskjálki, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
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a-b
4(50)
Kambsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(51)
Kambsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(52)
Kambsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(53)
Litluvellir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(54)
Litluvellir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(55)
Litluvellir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(56)
Ljósavatn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(57)
Ljósavatn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(58)
Ljósavatn, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(59)
Mýri, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(60)
Mýri, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(61)
Mýri, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(62)
Sandhaugar, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(63)
Sandhaugar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(64)
Sandhaugar, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-c
4(65)
Stóru-Tjarnir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(66)
Stóru-Tjarnir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(67)
Stóru-Tjarnir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(68)
Stóruvellir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(69)
Stóruvellir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(70)
Stóruvellir I og III, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-e
4(71)
Sörlastaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(72)
Sörlastaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(73)
Sörlastaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(74)
Vatnsendi, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(75)
Vatnsendi, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(76)
Öxará, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(77)
Öxará, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(78)
Öxará, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(80)
Skrá yfir afréttarlönd suður af Bárðardal vestan Skjálfandafljóts, dags.
a-b
23.3.1904, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
4(83)
Veðbréf vegna Íshóls, nr. A 42, dags. 14.9.1884.
4(84)
Kaupsamningur vegna Mjóadals, nr. B 38, dags. 4.6.1897.
4(85)
Hlíðskógar, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Jarðskiptabækur (skjalaflokkur A.4.):
4(79)
Landskipti milli Holtakots og Ljósavatns í Ljósavatnshreppi, dags. 2.7.1982.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(86)
Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Fornleifastofnun Íslands 1996.
Forsíða; Efnisyfirlit: Inngangur (bls. 4-6); Inngangur að VI. kafla „Menningarminjar á miðhálendi Íslands eftir sýslum, samantekt“ (bls. 50); „SuðurÞingeyjarsýsla“ (bls. 62-63); „Viðauki I. Friðlýstar minjar á miðhálendi
Íslands“-„Suður Þingeyjarsýsla“ (bls. 73-74); „Viðauki II. Skrá um menningarminjar á miðhálendi Íslands“- „Suður-Þingeyjarsýsla“ bls. 78-79 og 160-173;
Heimildaskrá (bls. 197-207). Kort fylgir, sjá skjal nr. 4(87).
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4(87)
Kort: Þjóðminjasvæði á Miðhálendinu (hluta). (Blaðstærð A3 og hluti kortsins
a-b
einnig stækkaður á blaðstærð A3). Kort þessi fylgja skjali nr. 4(86).
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(22)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 314-341.
4(23)
Ný jarðabók 1861, bls. 121-132.
4(24)
Fasteignabók 1921, bls. 153-169.
4(25)
Fasteignabók 1932, bls. 83-90.
4(26)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 42-48.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(11)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 64/1893, B-deild, bls.
85-90.
4(12)
Reglugjörð um fjallskil í Þingeyjarsýslu, nr. 108/1904, B-deild, bls. 235-243.
4(13)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 82/1913, B-deild, bls.
122-132.
4(14)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 58/1920, B-deild, bls.
160-168.
4(15)
Reglugjörð um breytingu á reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu,
16.6.1920, B-deild, nr. 54/1924, bls. 92.
4(16)
Fjallskilareglugjörð fyrir Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár, nr. 69/1929, B-deild,
bls. 203-213.
4(17)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 107/1937, B-deild, bls. 195203.
4(18)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 231/1952, Bdeild, bls. 446-453.
4(19)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 77/1959, Bdeild, bls. 133-141.
4(20)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík, nr. 207/1974, Bdeild, bls. 444-451.
4(21)
Fjallskilasamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, nr. 169/1996,
B-deild, bls. 342-349.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(1)
Beiðni óbyggðanefndar til Þingeyjarsveitar um umsögn um leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(2)
Svar Þingeyjarsveitar, dags. 9.2.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt yfirliti yfir fjallskil í Þingeyjarsveit, vestari hluta, dags. febrúar
2007.
4(3)
Beiðni félagsmálaráðuneytisins til allra sveitarstjórna um upplýsingar varðandi
afrétti, dags. 20.2.1989.
4(4)
Svar Bárðdælahrepps, dags. 10.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(5)
Svar Hálshrepps, dags. 25.2.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(6)
Svar Ljósavatnshrepps, dags. 20.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(7)
Svar Reykdælahrepps, dags. 25.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(8)
Álitsgerð um réttarstöðu svokallaðs Austurafréttar, sem liggur sunnan Bárðardals og Mývatns í Suður-Þingeyjarsýslum, dags. 20.2.1980.
4(9)
Bréf Skútustaðahrepps til félagsmálaráðuneytisins varðandi hreppamörk við
Bárðdælahrepp á Framdölum, dags. 13.2.1991.
4(10)
Bréf Bárðdælahrepps til félagsmálaráðuneytisins um að sveitarstjórnir Bárðdælahrepps og Skútustaðahrepps hafi ákveðið að vísa ágreiningi um sveitarfélagamörk til úrskurðar hjá félagsmálaráðuneytinu, dags. 20.2.1991.
4(81)
„Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959. Fylgiskjal með bréfi
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4(88)
4(89)
4(90)

Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags.
14.11.1985.
Vorhreppaskilaþing fyrir Ljósavatnshrepp, dags. 16.6.1892. Ákveðið að Mjóidalur og Íshóll verði keyptar og nýttar til beitar. (Hreppsbók Ljósavatnshrepps
hins forna 1877-1899).
Vorhreppaskilaþing fyrir Ljósavatnshrepp, dags. 12.6.1893. Frestað að kaupa
Mjóadal og Íshól. (Hreppsbók Ljósavatnshrepps hins forna 1877-1899).
Skýrsla um efnahag sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi í fardögum 1897.
Hreppurinn búinn að kaupa Íshól og Mjóadal. (Hreppsbók Ljósavatnshrepps hins
forna 1877-1899).

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Bólstaðar:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bólstað, dags. 27.3.2007.
5(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Bólstað, dags. 27.3.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 12(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Engis:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engi, dags. 27.3.2007.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Engi, dags. 27.3.2007.
6(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Halldórsstaða I:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Halldórsstaði I, dags. 27.3.2007.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Halldórsstaði I, dags. 27.3.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Halldórsstaða II:
8
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Halldórsstaði II, dags. 27.3.2007.
8(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Halldórsstaði II, dags. 27.3.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hvarfs:
9
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hvarf, dags. 27.3.2007.
9(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hvarf, dags. 27.3.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Litluvalla:
10
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Litluvelli, dags. 27.3.2007.
10(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Litluvelli, dags. 7.2.2007.
10(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Lækjarvalla:
11
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Lækjarvelli, dags. 27.3.2007.
11(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Lækjarvelli, dags. 7.2.2007.
11(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Mýrar:
12
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Mýri, dags. 27.3.2007.
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12(2)
12(3)

Fasteignamatsvottorð fyrir Mýri, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Stóruvalla I:
13
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Stóruvelli I, dags. 27.3.2007.
13(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Stóruvelli, dags. 7.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 11(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Stóruvalla III:
14
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Stóruvelli III, dags. 27.3.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 11(3).
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Vatnsenda:
15
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Vatnsenda, dags. 27.3.2007.
15(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Vatnsenda, dags. 7.2.2007.
15(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Gunnari Sólnes hrl. vegna Hlíðskóga, Sandhauga, Eyjadalsár, Öxarár,
Ljósavatns, Arnstapa og Kambsstaða:
16
Kröfulýsing, dags. 29.3.2007.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hlíðskóga, dags. 7.3.2007.
16(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sandhauga, dags. 7.3.2007.
16(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eyjadalsá, dags. 7.3.2007.
16(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Öxará, dags. 7.3.2007.
16(5)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ljósavatn, dags. 7.3.2007.
16(6)
Þinglýsingarvottorð fyrir Arnstapa, dags. 7.3.2007.
16(7)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kambsstaði, dags. 7.3.2007.
16(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hlíðskóga, dags. 7.3.2007.
16(9)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sandhauga, dags. 7.3.2007.
16(10) Fasteignamatsvottorð fyrir Eyjadalsá, dags. 7.3.2007.
16(11) Fasteignamatsvottorð fyrir Öxará, dags. 7.3.2007.
a-b
16(12) Fasteignamatsvottorð fyrir Ljósavatn, dags. 7.3.2007.
a-b
16(13) Fasteignamatsvottorð fyrir Arnstapa, dags. 7.3.2007.
16(14) Fasteignamatsvottorð fyrir Kambsstaði, dags. 7.3.2007.
16(15) Skrá yfir örnefni á Arnstapa ofan kröfulínu, ódags. en mótt. 12.4.2007.
16(16) Afsal Bjargar Halldórsdóttur á Ljósavatni með hjáleigunni Holtakoti ásamt hluta
Öxarárlands til Björns Jóhannessonar og erfingja hans, dags. 30.6.1884.
16(17) Sátt um landamerki milli Kambsstaða og Birkihlíðar, ódags. en staðfest á skrifstofu Þingeyjarsýslu 21.11.1968.
16(18) Landamerkjabréf Ljósavatns, dags. 12.6.1890.
16(19) Kaupsamningur, dags. 20.2.1899. Öxarár kaupir hluta lands af Ljósavatni.
16(20) Bréf sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um að hann hafi útnefnt skoðunarmenn til
matsgjörðar á Ljósavatni ásamt hjáleigunni Holtakoti, dags. 21.9.1921.
16(21) Matsgjörð Ljósavatns ásamt Holtakoti, dags. 22.10.1921.
16(22) Landamerkjabréf fyrir Kambsstaði og Birningsstaði, dags. 7.10.1915.
16(23) Afsal fyrir Kambsstaði 1, dags. 25.11.1968. Hermann Tryggvason seljandi og
Þórhallur Hermannsson kaupandi. Merkjum lýst.
16(24) Greinargerð, dags. 25.7.2007.
16(25) Afsal Birgis Guðjónssonar o.fl. á Eyjardalsá til Baldurs Vagnssonar, dags.
2.12.1980. Landamerkjalýsing er í skjalinu.
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16(26)
16(27)
16(28)
16(29)
16(30)
16(31)
a-b

Landskiptagerð fyrir Ljósavatn gagnvart Holtakoti og milli eigenda Ljósavatns,
dags. 24.2.1984.
Bréf frá landbúnaðarráðherra um sameiningu jarðanna Kambsstaða 1 og 2, dags.
27.11.2006.
Afstöðumynd vegna samruna lands Kambsstaða I og II, dags. í okt. 2006.
Örnefni í Ljósavatnslandi innan kröfulínu um þjóðlendur, ódags. en mótt.
11.9.2007.
Örnefni í Kambsstöðum innan kröfulínu um þjóðlendur ásamt korti, ódags. en
mótt. 11.9.2007.
Punktaskrá landamerkja jarða í Bárðardal, dags. 11.9.2007, ásamt korti.

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Stóru-Tjarna:
17
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Stóru-Tjarnir, dags. 1.2.2007.
17(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Stóru-Tjarnir, dags. 16.2.2007.
a-b
17(3)
Hornpunktaskrá fyrir Stóru-Tjarnir, ódags. en mótt. 4.4.2007.
17(4)
Kaupsamningur og afsal. Skúli G. Sigurðsson og Guðríður Sigurgeirsdóttir selja
Stóru-Tjarnir til Laufeyjar Skúladóttur og Ásvaldar Þormóðssonar, dags.
28.12.1993.
17(5)
Frávísunarkrafa Sigurðar Jónssonar hrl. til lögmanns fjármálaráðherra vegna
Stóru-Tjarna, dags. 15.2.2007. Sjá skjal nr. 1(10).
17(6)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Bakka:
18
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bakka, dags. 30.1.2007.
18(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Bakka, dags. 16.2.2007.
18(3)
Hornpunktaskrá fyrir Bakka, ódags. en mótt. 4.4.2007.
18(4)
Afsal Guðrúnar Stefánsdóttur á Bakka til Valtýs og Stefáns Kristjánssona, dags.
22.4.1971.
18(5)
Erfðayfirlýsing vegna dánarbús Valtýs Kristjánssonar, dags. 1.3.1991.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Birningsstaða:
19
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
19(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Birningsstaði, dags. 30.1.2007.
19(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Birningsstaði, dags. 16.2.2007.
19(3)
Hornpunktaskrá fyrir Birningsstaði, ódags. en mótt. 4.4.2007.
19(4)
Afsal Ferdinands Jónssonar á Birningsstöðum til Svavars Þ. Sigurðssonar, dags.
20.9.1958.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Bleiksmýrardals eystri:
20
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bleiksmýrardal eystri, dags. 30.1.2007.
20(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Bleiksmýrardal eystri, dags. 16.2.2007.
20(3)
Hornpunktaskrá fyrir Bleiksmýrardals eystri, ódags. en mótt. 4.4.2007.
20(4)
Afsal Ráðherra Íslands á Austur-Bleiksmýrardal til Hálshrepps, dags. 29.9.1919.
20(5)
Byggingarbréf fyrir jörðina Tungu ásamt ½ Bleiksmýrardal, dags. 19.6.1911.
20(6)
Árbók hins íslenska fornleifafélags 1933-1936. Örnefni á AusturBleiksmýrardal. Bls. 117-124.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
20(8)
Minnisblað varðandi lýsingu og afmörkun Íshóls og Bleiksmýrardals, dags.
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15.11.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hjaltadals:
21
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hjaltadal, dags. 30.1.2007.
21(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hjaltadal, dags. 16.2.2007.
21(3)
Hornpunktaskrá fyrir Hjaltadal, ódags. en mótt. 4.4.2007.
21(4)
Kaupsamningur. Ólafur Þ. Jónsson selur Hálshreppi Snæbjarnarstaði ásamt eyðijörðinni Hjaltadal, dags. 24.6.1958.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Kambfellskjálkalands:
22
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kambfellskjálkaland, dags. 30.3.2007.
22(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kambfellskjálkaland, dags. 30.3.2007.
22(3)
Hornpunktaskrá fyrir Kambfellskjálkaland, ódags. en mótt. 4.4.2007.
22(4)
Yfirlýsing eigenda Hjaltadals um skipti á jörðinni, dags. 27.8.1950.
22(5)
Afsal Ólafs Pálssonar á Kambfellskjálkalandi til Jónasar Þórðarsonar, dags.
23.7.1955.
22(6)
Afsal Jónasar Þórðarsonar á Kambfellskjálkalandi til Hálshrepps, dags.
9.5.1966.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Sörlastaða:
23
Kröfulýsing, dags. 12.3.2007.
23(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sörlastaði, dags. 31.1.2007.
23(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sörlastaði, dags. 16.2.2007.
23(3)
Hornpunktaskrá fyrir Sörlastaði, ódags. en mótt. 4.4.2007.
23(4)
Kaupsamningur. Ólafur Pálsson selur Hálshreppi ½ Sörlastaði, dags.
27.11.1955.
23(5)
Skiptayfirlýsing vegna dánarbús Sigríðar Sigurðardóttur, dags. 3.7.1995.
23(6)
Skiptayfirlýsing vegna dánarbús Friðriks Lúðvíks Guðmundssonar, dags.
21.12.1998.
23(7)
Leyfi sýslumannsins í Kópavogi til Eiríks Þóroddssonar til að sitja í óskiptu búi,
dags. 10.3.2004.
23(8)
Skiptayfirlýsing vegna arfs, dags. 21.12.2005.
23(9)
Afsal Guðmundar Ólafssonar á ¼ hluta Sörlastaða til Ólafs Pálssonar, dags.
19.10.1917.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Tungu:
24
Kröfulýsing, dags. 12.3.2007.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Tungu, dags. 31.1.2007.
24(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Tungu, dags. 16.2.2007.
24(3)
Hornpunktaskrá fyrir Tungu, ódags. en mótt. 4.4.2007.
24(4)
Afsal Jónasar Davíðssonar á Tungu til Hálshrepps, dags. 30.1.1960.
24(5)
Skuldabréf Sigtryggs Jónatanssonar, dags. 15.6.1918.
24(6)
Kaupsamningur og afsal. Hreppsnefnd Hálshrepps selur Tungu til Jónatans
Davíðssonar, dags. 20.12.1939.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Bakkasels:
25
Kröfulýsing, dags. 12.4.2007.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Bakkasel, dags. 11.4.2007.
25(2)
Kaupsamningur. Guðrún Guðmundsdóttir selur Belgsá og Bakkasel til Skógræktar ríkisins, dags. 31.1.1946.
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25(3)

Afsal Marteins Sigurðssonar á Bakkaseli til Skógræktar ríkisins, dags.
22.5.1946.

Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Belgsár:
26
Kröfulýsing, dags. 12.4.2007.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Belgsá, dags. 11.4.2007.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Mýrar:
27
Kröfulýsing, dags. 12.4.2007.
27(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Mýri, dags. 12.3.2007.
27(2)
Yfirlýsing um sölu á Aldeyjarfossi, dags. 7.7.1908.
27(3)
Afsal Jóns Karlssonar á 2/3 hluta Mýrar ásamt Litlu-Tungu til Jarðakaupasjóðs
ríkisins, dags. 24.2.1937.
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. vegna Þórðarstaða:
29
Kröfulýsing, dags. 12.4.2007.
29(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þórðarstaði, dags. 11.4.2007.
29(2)
Kaupsamningur og afsal. Dánarbú Stefáns Jónatanssonar selur og afsalar Skógrækt ríkisins Þórðarstaði, dags. 7.6.1945.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
30
30(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 26.4.2007.
30(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 11.6.2007.
30(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.8.2007.
30(4)
Fundargerð 4. fyrirtöku, dags. 29.8.2007.
30(5)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 10.9.2007.
30(6)
Fundargerð endurupptöku, dags. 29.5.2008.
31
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða, dags.
26.11.2007.
32
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar, dags.
maí 2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Íshóls:
33
Kröfulýsing, dags. 10.6.2007.
33(1)
Bréf frá prestinum á Halldórsstöðum til hreppsnefndar Ljósavatnshrepps, dags.
16.12.1900, varðandi greiðslu á lambsfóðri. Úr gjörðabók nefndarinnar.
33(2)
Fundargerð hreppsnefndar Ljósavatnshrepps, dags. 28.10.1901.
33(3)
Bréf frá hreppsnefnd Ljósavatnshrepps til prestsins á Halldórsstöðum, dags.
3.11.1900, varðandi greiðslu lambsfóðurs og preststíundum. Úr gjörðabók
nefndarinnar.
33(4)
Fundargerð hreppsnefndar Ljósavatnshrepps, dags. 22.10.1900.
33(5)
Hreppsnefndafundur Bárðdælahrepps og Ljósavatnshrepps, dags. 16.6.1907. Úr
sveitarbók Bárðdælahrepps.
33(6)
Fundargerð hreppsnefndar Bárðdælahrepps, dags. 22.10.1912. Úr sveitarbók
Bárðdælahrepps.
33(7)
Fundargerð hreppsnefndar Bárðdælahrepps, dags, 23.10.1919. Úr sveitarbók
Bárðdælahrepps.
33(8)
Fundargerð hreppsnefndar Bárðdælahrepps, dags, 6.3.1923. Úr sveitarbók
Bárðdælahrepps.
33(9)
Skýrslur um efnahag sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi í fardögum 1897.
33(10) Reikningur um tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1897-98.
33(11) Reikningur um tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1899.
33(12) Reikningur um tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1899-1900.
33(13) Skýrsla um efnahag sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1901.
33(14) Reikningur um tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1900-1901.
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33(15)
33(16)
33(17)
33(18)
33(19)
33(20)
33(21)
33(22)
33(23)
33(24)
33(25)
33(26)
33(27)
33(28)
33(29)
33(30)
33(31)
33(32)
33(33)

Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1901-1902.
Reikningur um efnahag sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1902.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1902-1903.
Reikningur um efnahag sveitarsjóðsins í Ljósavatnshreppi 1903.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1907-1908.
Eignaskrá Bárðdælahrepps 1908.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1908-09.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1911.
Reikningur um efnahag sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1912.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1913-1914.
Skýrsla yfir efnahag sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1913.
Skýrsla yfir efnahag sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1914.
Reikningur yfir tekjur og gjöld sveitarsjóðsins í Bárðdælahreppi 1915-1916.
Skýrsla yfir eignir og skuldir Bárðdælahrepps 1918-1919.
Eignir í fardögum 1920.
Eignir í fardögum 1921.
Eignir í fardögum 1922.
Skrá um eignir í fardögum 1923.
Skrá um eignir í fardögum 1924.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Minnisblað, dags. 15.11.2007, sjá skjal nr. 20(8).

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Mjóadals:
34
Kröfulýsing dags. 10.6.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 17(6).
Lagt fram af málsaðilum:
35
a-b
Yfirlitskort, mælikvarði 1:100.000 í A1. Mál nr. 3/2007. Kröfulínur allra
málsaðila, dags. 26.5.2008.
35
c
Kort sem sýnir kröfulínur Íshóls og Mjóadals. Blaðstærð A3. Mælikvarði
1:100.000 í A1.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna afréttarlands í Þingeyjarsveit:
36
Kröfulýsing, dags. 8.9.2007.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
37
Vatnaskil milli Bleiksmýrardals (Fnjóskár) og Mjóadals (Mjóadalsár), dags.
28.1.2008.
Hliðsjónargögn
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Jóhann Skaptason: „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1965, bls. 66-67.
Ónr. Jóhann Skaptason: Suður-Þingeyjarsýsla vestan Skjálfandafljóts og Fljótsdalsheiðar,
Árbók Ferðafélags Íslands 1969, bls. 142-149.
Ónr
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 159 og 223.
Ónr. Björn Teitsson: Eignarhald og ábúð á jörðum í Suður-Þingeyjarsýslu 1703-1930,
Reykjavík, 1973, bls. 40-43, 48-49 og 154-155.
Ónr. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, Reykjavík, 1988, bls. 84-95 og 130143.
Ónr. Íslendingabók. Landnámabók I, síðari hluti, Jakob Benediktsson gaf út, Reykjavík, 1968,
bls. 268-287 og 322-323.
Ónr
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir IV, Akureyri, 1986. Suðurafrétt Fnjóskdæla, bls.
252-257. Afréttarlönd og fjallskil í Ljósavatnshreppi. Bls. 271-276. Vesturafrétt
Bárðdæla, bls. 281-385.
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Ónr.
Ónr
Ónr.
Ónr.

Björn Sigfússon: Saga Þingeyinga til loka þjóðveldisaldar, Ritsafn Þingeyinga I,
Reykjavík, 1946, bls. 8-36.
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu, Ritsafn Þingeyinga II, Reykjavík, 1954, bls. 1315, 150-171 og 200-221.
Uppdráttur afrétta í Þingeyjarsýslu. RALA, ódags. en mótt. 7.11.2006.
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844,
Reykjavík, 1994, bls. 23-25.

Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum 1-7/2000 og 1-5/2001.
Ónr. Skýrslur í máli 3/2007 hjá óbyggðanefnd, (20 blaðsíður, skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Gögn lögð fram til hliðsjónar af Gunnari Sólnes hrl.:
Ónr. Sigurður Bjarnason: „Fnjóskdælasaga“, Nýjar kvöldvökur 1932, bls. 27-47, 77-91, 129141, 164-177. Sigurður Bjarnason: „Fnjóskdælasaga“, Nýjar kvöldvökur 1933, bls. 35-43,
77-88, 118-122, 147-153.
Skjöl lögð fram af óbyggðanefnd til upplýsingar fyrir lögmenn:
Greinargerð Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. um gagnaöflun óbyggðanefndar, dags.
5.6.2007.
Umsögn Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. varðandi vörslu jarðabréfa, dags. 3.9.2007
ásamt fyrirspurn Ólafs Björnssonar hrl. um hvort íslensk jarðaskjöl væru varðveitt í
erlendum skjalasöfnum, dags. 22.8.2007.
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ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Föstudaginn 6. júní 2008 er tekið fyrir mál nr. 4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt
Flateyjardalsheiði austan Dalsár og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, varaformaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Hulda Árnadóttir og Benedikt Bogason.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna.
(Andri Árnason hrl.)
Hálsbú ehf. vegna Háls.
Flosi Gunnarsson og Unnur Pétursdóttir vegna Hrafnsstaða.
Marteinn Sigurðsson vegna Kvíabóls.
(Friðbjörn Garðarsson hdl.)
Ólafur Ingólfsson vegna Hlíðar.
Alfreð Schiöth o.fl.vegna Yztafells I.
Sigurveig Erlingsdóttir og Kolbrún Bjarnadóttir vegna Yztafells II.
(Páll Arnór Pálsson hrl.)
Ásta Pétursdóttir og fleiri vegna Bjarga.
Aðalgeir T. Stefánsson og fleiri vegna Knarrareyrar.
Aðaldælahreppur og Þingeyjarsveit vegna Kotamýra.
Ásta Pétursdóttir vegna Naustavíkur-Vargsness.
(Ragnar Aðalsteinsson hrl.)
Þingeyjarsveit og fleiri vegna Austari-Króka.
Kristján Ingjaldur Tryggvason vegna Árlands.
Sigurgeir Jónsson vegna Árteigs.
Ártúnsbú ehf. vegna Ártúns.
Friðrik Steingrímsson og Lára Sólveig Svavarsdóttir vegna Birkihlíðar.
Arnór Benediktsson vegna Borgartúns.
Sigurður Arnar Jónsson vegna Draflastaðarlands á Gönguskarði.
Baldvin Einarsson vegna Engihlíðar.
Árný Garðarsdóttir og Tryggvi Berg Jónssonvegna Fellssels og Selfells.
Jón Hermann Hjaltason vegna Finnsstaða og Hjaltastaða.
Bergsveinn Jónsson og fleiri vegna Fornastaða, Garðs og Sólvangs.
Fornhólar ehf. vegna Fornastaða og Fornhóla.
Ártúnsbú ehf. og fleiri vegna Granastaða I.
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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Ártúnsbú ehf. og Sigurgeir Jónsson vegna Granastaða II.
Þingeyjarsveit vegna Grímslands, Hálsmannatungna og Knarrareyrar.
Ásgeir Harðarson og fleiri vegna Gvendarstaða.
Hriflubú sf. vegna Halldórsstaða.
Tryggvi Stefánsson vegna Hallgilsstaða.
Kristján Valdimarsson og fleiri vegna Kambsmýra.
Karen O. Hannesdóttir og fleiri vegna Kross.
Kristbjörg Ingólfsdóttir og fleiri vegna Landamóts.
Benedikt Bragason og fleiri vegna Landamótssels.
Kári Karlsson vegna Nípár.
Einar Kristjánsson og Svanhildur Baldursdóttir vegna Ófeigsstaða.
Baldvin K. Baldvinsson og fleiri vegna Rangár.
Edda Petrína Olsen og Hermann R. Herbertsson vegna Sigríðarstaða.
Benedikt Karlsson og fleiri vegna Syðri-Hóls.
Ingibjörg Jónasdóttir og fleiri vegna Syðri-Leikskálaár.
Brynhildur Þráinsdóttir vegna Torfuness.
Karl Björnsson vegna Veisu.
Flaumur ehf. vegna Veisusels.
Benedikt Karlsson og Friðrika Karlsdóttir vegna Ytri-Hóls.
Margrét Jónsdóttir vegna Ytri Leikskálaár.
Átthagafélagið Eiður ehf. vegna Þóroddsstaðar.
(Sigurður Jónsson hrl.)
2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu
mörk þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
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2.2

Austanvert Norðurland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 15. júní 2006, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á austanverðu Norðurlandi,
sbr. 8., 11. og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið sjötta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað
af
suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps
og
vesturmörkum
Þingeyjarsveitar. Hér skal þess getið að vesturmörkum svæðisins var breytt, að ósk
fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins. Í stað þess að fylgja suðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar er Fnjóská fylgt frá ósum
þar til hún sker vesturmörk Þingeyjarsveitar. Er þeim mörkum fylgt til suðurs í
Fjórðungakvísl.
Að austan afmarkast svæðið af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum frá
Jökulsárósi í Öxarfirði og að ármótum við Kreppu. Þaðan er Kreppu fylgt þar til
komið er að ármótum við Kverká og hinni síðarnefndu fylgt að upptökum í
Brúarjökli. 2 Þaðan er dregin lína til suðvesturs, til skurðar við línu þá á Vatnajökli
sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Framangreind afmörkun til vesturs endar í Fjórðungakvísl. Að sunnan fylgja
mörkin miðjum farvegi Fjórðungakvíslar til austurs í punkt við Nýjadal/Jökuldal.
Þaðan eftir dalnum, beina línu milli fimm punkta sem staðsettir eru í miðjum farvegi
Fjórðungakvíslar. Þaðan úr austasta punkti í hæðarpunkt 1115 m. Þaðan í Deili, hæð
1125 m, og áfram, inn á Vatnajökul, í Bárðarbungu, hæð 2009 m, þaðan í Svíahnjúk
eystri og loks í stefnu á miðja Breiðubungu, þar til kemur að hornmarki við
austurmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi
Íslands, sem staðfest var 10. maí 1999, og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum
Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar
Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki svæðis 6 hjá óbyggðanefnd byggja á
markalínum þeim sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur
notað við vinnu sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og
austurmerkja, en tekið skal fram að austurmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru
austar en lína sú á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands sem áður var nefnd.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 15. september 2006 til að lýsa kröfum
um þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum viðkomandi sveitarfélaga, þ.e. Grýtubakkahrepps, Svalbarðsstrandarhrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Aðaldælahrepps, Tjörneshrepps
og þess hluta hins nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði sveitar-

2

Svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan árinnar Kreppu, er þannig innan svæðis
6 en hún var á sínum tíma skilin undan svæði 5 hjá óbyggðanefnd, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. Sjá
nánar í máli nr. 1/2007.
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félögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2006 og síðar til 1. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á norðanverðu Austurlandi bárust 1. nóvember 2006. Óbyggðanefnd birti tilkynningu um
málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt uppdrætti, í
Lögbirtingablaðinu 10. nóvember 2006, og síðan í fleiri blöðum, sbr. 2. mgr. 10. gr.
laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem teldu til eignarréttinda á því landsvæði sem félli
innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum fyrir óbyggðanefnd í síðasta lagi 12.
febrúar 2007. Þá kom fram að yfirlýsingu um kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst
á þær fasteignir á svæðinu sem skráðar væru í þinglýsingabók og málið varðaði, sbr.
2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og Akureyri, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var fyrst framlengdur
til 12. mars og síðan lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum
hætti og bárust síðustu kröfulýsingar í júlí 2007.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofum
sýslumanna á Húsavík og á Akureyri, frá 20. júní til og með 20. júlí 2007, sbr. 12. gr.
laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 27. júlí 2007. Framangreind kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga, skrifstofu
óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á kynningunni í
fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í 5 hlutum og 6 kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á móti
bárust 162 kröfulýsingar ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en eins
landsvæðis.
2.4

Mál nr. 4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan
Dalsár

Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins var skipt niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2007,
Mývatnsöræfi og Ódáðahraun; mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareyki, mál nr. 3/2007,
Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs; mál nr. 4/2007,
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Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan Dalsár, og mál nr. 5/2007,
Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár.
Mál nr. 4/2007 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 26.apríl 2007. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipaði í málinu
þeir Kristján Torfason formaður, Allan V. Magnússon og Benedikt Bogason. Gefið
var færi á athugasemdum en engar slíkar komu fram. Lögð voru fram skjöl málsins
ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun nefndarinnar. Skorað
var á lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera hið fyrsta athugasemdir ef þeir teldu ástæðu til. Þá var athygli vakin á þinglýsingu athugasemdar um
yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr. 10. gr. laga nr.
58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein fyrir þessu.
Einnig var óskað eftir því að lögmenn skiluðu umboðum hið fyrsta og gerð grein fyrir
mikilvægi þess að lögmenn og óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem
hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin
athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Loks var
því beint til lögmanna að kanna hvort ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti
með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga.
Við aðra fyrirtöku málsins, 11. júní 2007, var lögð fram greinargerð af hálfu
íslenska ríkisins. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur frestur til 9. ágúst
2007 til skila á greinargerðum. Formaður gat þess að athygli lögmanna hefði verið
vakin á þeim svæðum þar sem engar kröfur, öndverðar við þjóðlendukröfur ríkisins,
hefðu borist óbyggðanefnd. Lögmenn voru og minntir á að setja á kort þá punkta sem
nefndir væru í kröfulýsingum. Af hálfu Ragnars Aðalsteinssonar hrl. var gerður
fyrirvari vegna óskráðra skjala sem til væru samkvæmt upplýsingum frá Árnastofnun
og áskildi hann sér rétt til þess að krefjast endurupptöku máls eftir að umrædd skjöl
hefðu verið skráð.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. ágúst 2007, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Við þetta tækifæri voru einnig lögð fram frekari gögn og leitast við
að upplýsa málið að öðru leyti. Þá voru kynntar þær breytingar að í stað Kristjáns tók
Karl Axelsson varaformaður óbyggðanefndar við formennsku í þessu máli og Hulda
Árnadóttir tók sæti Allans. Engar athugasemdir voru gerðar af því tilefni.
Við fjórðu fyrirtöku málsins, 29. ágúst 2007, voru lögð fram frekari gögn,
leitast við að upplýsa málið frekar og undirbúa aðalmeðferð þess.
Aðalmeðferð fór fram dagana 24.-25. september og fólst í vettvangsferð,
skýrslutökum og munnlegum málflutningi, sjá nánar í köflum 4.3. og 4.4. um
fyrstnefndu tvö atriðin. Við málflutning kom m.a. fram að lögmenn teldu ekki
sáttagrundvöll í málinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga, nr. 58/1998. Var málið
tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
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Loks var málið endurupptekið 29. maí 2008 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu
áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda. Engar athugasemdir
komu fram. Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3
3.1

KRÖFUGERÐ 3
Kröfur íslenska ríkisins

Af hálfu fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins er þess krafist að viðurkennt
verði að allt land innan eftirfarandi kröfupunkta verði úrskurðað þjóðlenda, sbr.
meðfylgjandi kröfukort: Fyrsti punktur á kröfusvæðinu er í Krossöxl, í um 500 metra
hæð (1). Þaðan er fylgt um 500 metra hæðarlínu til norðurs í Hrafnstaðaöxl, við
Gönguskarð (2), þaðan er haldið til norðurs að upptökum Seljadalsár (2a). Frá þeim
punkti er haldið til norðurs í Sperðlagil (2b), en þaðan beina stefnu í Granastaðanípu
(3). Úr þeim punkti er haldið í Skessuskál, í austanverðu Skessufjalli (4). Þaðan er
farið í norður austan við Skessufjall með Skarðsá í Kotadal (5). Þaðan er fylgt 500
metra hæðarlínu til norðurs í upptök Ytri-Rauðavíkurár (6). Þaðan er haldið í austur til
sjávar við Lendingarklett (7). Þaðan er fylgt sjávarborði norður og vestur að punkti á
móts við Eyrarvík norðan Hágangna ytri (8). Þaðan er 500 metra hæðarlínu fylgt til
suðurs að Stóruskriðu (9). Þaðan er Stóruskriðu fylgt til vesturs að Dalsá (10). Þaðan
er farið í Skeiðislæk við merki Austari-Króka (11). Þaðan er farið í 500 metra hæð í
Siggu og Viggu (12). Þaðan er fylgt til suðurs 500 metra hæðarlínu vestan í Siggu og
Viggu, að Ytri-Uxaskarðsá (13) og þaðan áfram í 500 metra hæð til suðurs að
Tungusporði í Gönguskarði að um það bil 500 metra hæðarpunkti (14). Þaðan er fylgt
sömu hæð í Grænahnjúk til suðurs að Mjóadal (15). Frá Mjóadal er síðan haldið með
brúnum Fornastaðafjalls til vesturs, og síðan suðurs fyrir fjallið allt til upphafspunkts í
Krossöxl.
Af hálfu íslenska ríkisins er gerð sú varakrafa að miðað verði við 400 m
hæðarlínur eða brúnir Austur- og Vesturheiðar vegna Grímslands, Hálsmannatungna
og Kambsmýra.
3.2

Kröfur Ásu D. Hólmgeirsdóttur o.fl. vegna Knarrareyrar (Eyrar)

Þær kröfur eru gerðar að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis, að hluti lands
Knarrareyrar teljist til þjóðlendu og jafnframt er krafist viðurkenningar á eignarrétti
aðila innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta: Merkin að sunnan
gagnvart Grímslandi eru: Stóruskriðugil og úr því bein stefna á fjall upp, og að neðan
beint úr gilinu niður miðja skriðuna í Dalsá. Að vestan ræður Dalsá (1) alla leið til
sjávar (2). Að austan gegnt Vargsneslandi eru merkin í Rauðholu í Haugshorni (3) og
þaðan beint upp á hæsta fjallhrygginn (4).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.

3

Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Kvíabóls og Syðri-Leikskálaár. Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa hins vegar leitt
til þess að þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis og koma því ekki til umfjöllunar í úrskurði þessum
nema að því er varðar ákvörðun málskostnaðar.

11

668

Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.3

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Knarrareyrar

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Knarrareyrarlands innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti: Merkin að sunnan gagnvart Grímslandi eru: Stóruskriðugil
(1) og úr því bein stefna á fjall upp og að neðan beint úr gilinu niður miðja skriðuna í
Dalsá (2). Að vestan ræður Dalsá (3) alla leið til sjávar. Að austan gegnt
Vargsneslandi eru merkin í Rauðholu (4) í Haugshorni (5) og þaðan beint upp á hæsta
fjallshrygginn (6).
Afsal, frá 4. júlí 1953, fyrir spildu úr Knarrareyri: „Eyrarfjall“ (7), land þetta
takmarkast af „Stóruskriðu“ (8) að sunnan „Urðargili“ (9) að norðan „Dalsá“ að
vestan og Háfjalli að austan (10).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.4

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Grímslands

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Grímslands innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að sunnan ræður Ytri-Jökulsá (1). Að vestan Dalsá (2). Að norðan ræður
Stóraskriða (3), eða Stóruskriðulækur(4). Að austan er fjallsbrúnin(5).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.5

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Hálsmannatungna

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Hálsmannatungum innan eftirtalinna merkja með vísan til meðfylgjandi uppdráttar:
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Að norðan: Ytri-Jökulsá. Að austan: Fjallsbrún. Að sunnan: Syðri-Jökulsá. Að vestan:
Dalsá.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.6

Kröfur Sigríðar Valdimarsdóttur o.fl. vegna Kambsmýra

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Kambsmýra innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að sunnan ræður merkjum Skeiðislækjargil (1) ofan af fjalli og úr því bein
stefna á merkivörðu á Miðhólum (2). Að vestan ræður bein lína frá nefndri
merkjavörðu norður á miðjan Almannakamb (3), þá Dalsá (4) norður til SyðriJökulsár (5) norðan ræður Syðri-Jökulsá frá því hún fellur í Dalsá og á fjall upp. Að
austan ræður hæsta fjallsbrúnin (6).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.7

Kröfur Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar vegna Kotamýra

Þær kröfur eru gerðar að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands
Kotamýra teljist til þjóðlendu og jafnframt er krafist viðurkenningar á eignarrétti aðila
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta: Að norðan gagnvart
Naustavík og Vargsnesi fylgja landamerkin Náttfaralæk frá sjó (1) upp að götum, nú
vegi, (2) og þaðan beina línu syðst í Nónfjall (3) og þaðan norður og upp á hrygg
sunnan dalverpis upp úr Naustavík (4) og eftir háhryggnum uppeftir svo langt sem
nær og síðan beina stefnu í hyrnu sem skilur að Naustavíkur- og Kotabotna (5) og
þaðan í Hágrjót (6). Að jörðinni að vestan er Grímsland. Landamerkjum þess lýst
þannig í landamerkjabréfi dags. 16.1.1885: „Að austan er fjallsbrún.“ Sunnan
Grímslands taka við Hálsmannatungur og eru merki þeirra til austurs í eðlilegu
framhaldi af mörkum Grímslands og Kotamýra, þ.e. fjallsbrún. Þar fyrir sunnan er
jörðin Kambsmýrar. Landamerkjabréf hennar er frá 20. apríl 1885 og segir þar um
austurmörk jarðarinnar: „Að austan ræður hæsta fjallsbrúnin.“ Merki Kotamýra liggja
samkvæmt þessu í hornpunkt sem markar syðsta punkt jarðarinnar (7). Að sunnan og
austan ráða landamerki Bjarga frá 2. september 1891, en þau eru samþykkt af
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Kotamýrum. Merki Kotamýra liggja þannig úr framangreindum punkti 7 allt til sjávar
(8).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.8

Kröfur Ástu Pétursdóttur vegna Naustavíkur-Vargsness

Þær kröfur eru gerðar að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis, að hluti lands
Naustavíkur-Vargsness teljist til þjóðlendu og jafnframt er krafist viðurkenningar á
eignarrétti aðila innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta: Að norðan
og vestan gagnvart Knarrareyri eru merkin í Rauðholu í Haugshorni (1) og þaðan
beint upp á hæsta fjallhrygginn (2). Að vestan gagnvart Grímslandi er línan dregin um
hæsta fjallhrygginn (3). Að sunnan fylgja landamerkin Náttfaralæk (4) frá sjó upp að
götum, nú vegi (5), og þaðan beina línu syðst í Nónfjall (6) og þaðan norður og upp á
hrygg sunnan dalverpis uppúr Naustavík (7) og eftir háhryggnum uppeftir svo langt
sem nær og síðan beina stefnu í hyrnu sem skilur að Naustavíkur- og Kotabotna (8) og
þaðan í Hágrjót (9).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.9

Kröfur Þingeyjarsveitar o.fl. vegna Austari-Króka

Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Austari-Króka innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Austari-Krókar eiga land til norðurs að Kambsmýrarlandi (1). Merki þar á
milli er: Úr vörðu á Ytri-Miðhólum (2) austur skeið (3), beint í Skeiðslæk, þar sem
hann rennur ofan eftir gili á milli Skeiðishryggja (4) og í þeim læk austur svonefndan
Ytridal (5) og þaðan sömu stefnu á fjall upp. Að austan ræður merkjum hæsti
fjallshryggurinn (6), suður að Uxaskarði (7). Að sunnan greinir Ytri-Uxaskarðsá (8)
Krókland frá Garðssellandi, uns hún rennur í Árbaugsá (9). Þá eru merkin í Árbaugsá
þar til Króká (10) rennur í hana að norðan, austur frá bænum Þúfu. Frá þeim ármótum
eru þau í Króká út á milli Krókabæjanna (11), og þaðan aðskilur lönd Austari-Króka
og Vestari-Króka, bein stefnulína norður eftir Miðhólum (12) í vörðu þá, sem fyrr er
nefnd.
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Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.10 Kröfur Bergsveins Jónssonar o.fl. vegna Garðs
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Garðs innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Merkin að utan milli Garðs og Austari-Króka, eru Uxaskarðsá hin ytri (1)
svo og Árbaugsá (2). Merkin að neðan eða vestan eru Árbaugsá eða Þverá (3) og svo
Fnjóská (4) frá Þverá til Ytri-Hólsmerkja (5). Að sunnan milli Garðs og Ytra-Hóls eru
merki beint frá Fnjóská í Sandgil (6), frá því gili um reiðgötur (7), beint í merkistein
(8) utan og neðan í Geithól (9), þaðan í miðjan Lynghól (10), þaðan í miðjan
Sjónarhól (11), þaðan rétt lína yfir Vaðmýri (12) í Hólsá (13), beint undan Vegarlág
(14) í Tungusporði (15). Að ofan eða austan eru merkin í Grjótá (16), svo í
Gönguskarðsá (17) og Hólsá (18) fram að Ytri-Hólsmerkjum, sem áður eru talin.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.11 Kröfur Benedikts Karlssonar og Friðriku Karlsdóttur vegna Ytri-Hóls
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi YtriHóls innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Merkin að norðan á milli Ytra-Hóls og Garðs, eru beint frá Fnjóská og í
Sandgil, frá því um reiðgötur í stóran stein utan og vestan við Geithól, frá þeim steini í
miðjan Lynghól, þaðan í miðjan Sjónarhól, þaðan beina línu og austur á miðja
Vaðsmýri og á Hólsá undan vegalág. Merkin að neðan ræður Fnjóská. Merkin á milli
Ytra-Hóls og Syðra-Hóls eru beint frá Fnjóská og í vörðu á Undirmósbrekku, þaðan í
vörðu á Veituholti, þaðan í vörðu sunnan við Gróf og þaðan í Snjóbolla. Landinu fyrir
ofan Hólsbrún er óskipt til beitar á milli jarðanna Ytra-Hóls og Syðra-Hóls, en til
slægna á Ytri-Hóll Grafarmýrarnar utan á hálsinum allt fyrir utan Hafragróf og allar
Selbrekkurnar fram í gegn og upp í vörður þær, sem eru á Selbrekkubrúnunum frá
Hafragróf fram að öxlinni. Hólsdalinn eiga báðar jarðirnar Ytri-Hóll og Syðri-Hóll
bæði að austan og vestan. Merki hans eru að norðan Gönguskarðsá frá Hólsá og
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austur að Þrengingum, að austan ræður fjallsbrún fram að gili, sem er gagnvart
Mjóadal. Að vestan og framan ræður Mjóagilsá og fram til fjalls.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.12 Kröfur Benedikts Karlssonar o.fl. vegna Syðri-Hóls
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Syðri-Hóls innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Merkin að norðan á milli Ytra-Hóls og Syðra-Hóls, eru beint frá Fnjóská
og á vörðu á Undirmósbrekku, þaðan í vörðu á Veituholti, þaðan í vörðu sunnan við
Gröf og þaðan í Snjóbolla. Að vestan eru merkin í Fnjóská. Að sunnan eru merkin: á
milli Böðvarsness og Syðrahóls ræður Fossá merkum frá Fnjóská til fjallsbrúnar. Á
milli jarðanna Syðra-Hóls og Ytra-Hóls, er landi óskipt fyrir ofan Hálsbrún til beitar,
en til slægna á Syðri-Hóll allar Axlarmýrarnar austur að vörðum á Selbrekkubrúnum
og út að vörðum að Hafragróf.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.13 Kröfur Karls Björnssonar vegna Veisu
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Veisusels innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Milli Veisu og Veisusels að sunnan eru merkin í svonefndum Stóralæk (1).
Milli Veisu og Végeirsstaða að norðan, eru merkin í læk, sem líka er nefndur
Stórilækur (2). En breidd Veisulands nær frá fjallsbrún (3) ofan að Fnjóská (4).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
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3.14 Kröfur Flaums ehf. vegna Veisusels
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Veisusels innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að utanverðu til móts við Veisu ræður Stórilækur (1) í fjallinu og ytri kvísl
hans frá fjallsrótum (2) til Fnjóskár (3). Að vestanverðu við Fnjóská suður gegnt
Miðrönd á mónum (4), þaðan til móts við Hallgilsstaði í Grundargil (5) í fjallinu beint
á fjall upp. Samt tilheyra Hallgilsstöðum allar slægjur utan við Miðrönd og
Grundargil til næsta lækjar sunnan við Veisuselstún.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.15 Kröfur Tryggva Stefánssonar vegna Hallgilsstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Hallgilsstaða innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti, sbr. landamerkjabréf fyrir Hallgilsstaði frá 28. mars 1884, þinglesið 18.
júní 1884, yngra landamerkjabréf sem er frá 12. desember 1922, afsal hluta lands
Hallgilsstaða vegna Sólvangs, dags. 21. júlí 1946, afsal vegna hluta úr landi Veisusels
dags. 15. okt. 2001.
„Eldra bréfið: Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil í fjallinu og
bein lína vestur frá því eftir „Markbrekkuhólum“ til „Þingmannalækjar“.
Að vestan ræður lækurinn til móts við Hálsland, þar til hann fellur í Fnjóská,
ræður svo mið Fnjóská gegnt Miðrönd og Grundargili að utan til móts við Veisusel á
fjall upp.
Yngra bréfið: Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil og bein lína
eftir Marksbrekkuhólum til Þingmannalækjar. Að vestan ræður lækurinn til móts við
Háls, þar til hann fellur í Fnjóská, en hún ræður til þess gegnt Miðrönd og Grundargili
að utan til móts við Veisusel, til fjalls upp. Auk þess tilheyra Hallgilsstöðum allar
slægjur utan við Miðrönd og Grundargil til næsta lækjar við Veisuselstún.
Afsalið vegna Sólvangs: Að norðan ræður suðurarmur túngirðingar Hallgilsstaða um svonefndan Grjóthól, þaðan sömu stefnu til háfjalls. Að vestan úr suðurhorni
túngirðingar Hallgilsstaða suður vestan farvegar svonefnds Merkjalækjar í vörðu á
Markabrekku. Að sunnan ráða landamerki milli Fornastaða og Hallgilsstaða.
Afsalið vegna viðbótarlands úr Veisuseli: Að norðan eru merki Hallgilsstaða
við Veisu um Stóralæk frá Fnjóská að þjóðvegi. Þaðan í miðjum þjóðvegi á móti
Veisuseli og suður Háuskriðulæk og síðan eftir honum á fjall upp. Lína þessi liggur
síðan með stefnu Háuskriðulæks að merkjum við Ljósavatnshrepp. Að vestan ræður
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Fnjóská merkjum. Veiðiréttur í Fnjóská fylgir með í kaupum þessum. Að öðru leyti
ræður eldri landamerkjalýsing jarðanna.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.16 Kröfur Bergsveins Jónssonar o.fl. vegna hálfra Fornastaða og Sólvangs
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Fornastaða og Sólvangs innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti, sbr. landamerkjabréf fyrir Hallgilsstaði frá 28. mars 1884,
þinglesið 18. júní 1884, yngra landamerkjabréf frá 12. desember 1922 og afsal hluta
lands Hallgilsstaða vegna Sólvangs dags. 21. júlí 1946:
„Eldra bréfið: Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil í fjallinu og
bein lína vestur frá því eftir „Markbrekkuhólum“ til „Þingmannalækjar“. Að vestan
ræður lækurinn til móts við Hálsland, þar til hann fellur í Fnjóská, ræður svo mið
Fnjóská gegnt Miðrönd og Grundargili að utan til móts við Veisusel á fjall upp.
Yngra bréfið: Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil og bein lína
eftir Marksbrekkuhólum til Þingmannalækjar. Að vestan ræður lækurinn til móts við
Háls, þar til hann fellur í Fnjóská, en hún ræður til þess gegnt Miðrönd og Grundargili
að utan til móts við Veisusel, til fjalls upp. Auk þess tilheyra Hallgilsstöðum allar
slægjur utan við Miðrönd og Grundargil til næsta lækjar við Veisuselstún.
Afsalið: Að norðan ræður suðurarmur túngirðingar Hallgilsstaða (6) um svonefndan Grjóthól (4), þaðan sömu stefnu til háfjalls (5). Að vestan úr suðurhorni
túngirðingar Hallgilsstaða (3) suður vestan farvegar svonefnds Merkjalækjar í vörðu á
Markabrekku. Að sunnan ráða landamerki milli Fornastaða og Hallgilsstaða.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.17 Kröfur Fornhóla ehf. vegna Fornhóla og hálfra Fornastaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Fornhóla og Fornastaða innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti: Að sunnan til móts við Sigríðarstaði ræður Merkiá (1) af
fjalli og frá fjallsrótum bein stefna eftir Merkiárfarvegum (2) til Þingmannalækjar (3).
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Að norðan til móts við Hallgilsstaði ræður Syðragil í fjallinu (4), þaðan bein lína eftir
Markbrekkuhólum (5) vestur til Þingmannalækjar, er þá ræður merkjum að vestan til
móts við Hálsland.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.18 Kröfur Hermanns R. Herbertssonar og Eddu P. Olsen vegna Sigríðarstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Sigríðarstaða innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að austan ræður: Merkigil og bein lína úr því í Litlutjarnalæk yfir um stein
í Mýrinni. Að sunnan ræður: Litlutjarnalækur, sem út frá kallast Kambsá og svo bein
lína, sem hugsast dregin frá vörðu á Móhorni (1) austur í mitt Sandberg í
Kambsstaðalandi (2) og er lína þessi nú afmörkuð með vörðum, svo ræður
Þingmannalækur (3). Að vestan ræður: Merkjárgil (4) og lína sem hugsast dregin í
Svertsholtsenda (5) og verður hlaðin þar varða er gamla varðan stóð. Að norðan ræður
Sigríðarstaðafjall (6). Sbr. einnig landamerkjabréf dags. 4. ágúst 1935.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.19 Kröfur Láru Sólveigar Svavarsdóttur og Friðriks Steingrímssonar vegna
Birkihlíðar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi
Birkihlíðar innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að norðan ræður norðurarmur girðingar um Litlu-Sigríðarstaði (1) og beint
framhald af henni upp í merki jarðarinnar að austan. Á áðurnefndum girðingararmi að
norðan, liggja merkin beina línu í vörðu 40 m norðan við vesturenda Fletjugarðs (2).
Að vestan er bein lína úr áðurnefndri vörðu í Síkisós (4) og þaðan bein lína austarlega
í berg við Kambá (5). Að sunnan: Úr Merkigili (6) í stóran, einstakan stein í Mýrinni
(7) og bein stefna í Litlutjarnarlæk (8). Sbr. einnig sátt um landamerki milli
Kambsstaða og Birkihlíðar dags. 21. nóvember 1968.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
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Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.20 Kröfur Berglindar Bragadóttur o.fl. vegna „óskipts“ lands Landamótssels
og Borgartúns
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Landamótsseli og Borgartúni innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta
á meðfylgjandi uppdrætti: Að norðan ræður merkjum varða, sem stendur niður við
braut þá, sem liggur suður neðanvert við holtarætur (1), frá nefndri vörðu, beina
stefnu í vörðu, sem stendur í brekkuröðinni sunnanvert við þriðju lág frá Stekkjarlæk
(10), og þaðan stefnu í vörðu sem stendur við gróf í fjallsbrúninni norðan á Krossöxl
(9). Að austan eru merkin frá fyrstnefndri vörðu suður meðfram nefndri braut, stefnu í
vörðu sem stendur yst í Stakholti (2). Þaðan ræður bein stefna í vörðu sem stendur við
lækinn Gegni (3), sem ber sunnanvert við bæinn Hriflu. Þaðan ræður Gegnir (4)
merkjum suður í Djúpá (5). Að sunnan ræður Djúpá merkjum í Kíl (6), sem er
norðvestur af tóftarbroti er stendur ofarlega á Haganum, sunnan Djúpár, frá nefndum
Kíl beina stefnu neðst í Merkilæk (7) og eftir honum eru merkin í Merkigróf í
Krossöxl og þaðan upp á háfjall (8). Að vestan ráða Hágrjót merkjum (8).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.21 Kröfur Ragnhildar H. Ingólfsdóttur o.fl. vegna Landamóts
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Landamótum innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að norðan ræður Rauðilækur (1) frá fjallsbrún til Gegnis (2). Að austan
ræður Gegnir merkjum frá Rauðalæk til vörðu, sem stendur í Lækjarbakkanum, sem
ber sunnan við bæinn Hriflu (3). Að sunnan, frá nefndri vörðu, beint í vestur í vörðu,
sem stendur neðst á Stakholti (4-5). Að vestan frá Stakholtsvörðu (4-5), með
holtarótum (6) norður til vörðu sem stendur neðan við holt, sem er sunnan við þriðju
lág frá Stekkjarlæk (7) (og vörðu) norðan á Krossöxl (8). Að vestan ræður merkjum
há (grjót) fjall (8).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
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Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.22 Kröfur Hriflubús sf. vegna Halldórsstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Halldórsstöðum innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti: Að austan eru merkin í Gegni (1) út að Merkihól (2), þaðan
ráða vörður upp fellið (3), beina stefnu í Merkivörðu (5), þaðan ráða vörður út fellið,
hæst út að vörðu þeirri sem nefnist Hornvarða (6). Að norðan eru merkin úr
Hornvörðu, eftir vörðunni ofan fellið að vestan, þá taka við vörður ofan mýrina (7) og
liggja þær, er kemur upp í vesturbrekkuna (8) meðfram lækjarsprænu, sem nær upp að
Grásteinsmýri (9) og beina stefnu í vörðu, sem stendur á Grjótási (10) og þar vestur á
grjót (11). Að sunnan eru merkin í Rauðalæk (12), neðan frá Gegni og upp að því,
sem hann skiptir sér, og þaðan beina stefnu í vörðu, sem stendur upp á fjallsbrúninni
og síðan sjónhending á grjót upp. „Jörðin Halldórsstaðir eiga 1/6 - einn sjötta - part úr
afréttarlandinu Finnsstaðadal.“
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.23 Kröfur Jóns Hermanns Hjaltasonar vegna Hjaltastaða, Finnsstaða og
Finnsstaðadals
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á „óskiptu“
landi Hjaltastaða og Finnsstaða og á „sameiginlegu“ landi á Finnsstaðadal innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
austan ræður Kinnarfell (1) merkjum þar sem það er hæst suður að vörðu þeirri sem
nefnist Hornvarða (2). Að sunnan eru merkin úr Hornvörðu eftir vörðum ofan fjallið
(3), þá taka við vörður ofan mýrina (4), og liggja þær, er kemur upp í vesturbrekkuna,
meðfram lækjarsprænu (5), sem nær upp að Grásteinsmýri (6), og beina stefnu í
vörðu, sem stendur á Grjótási (7) og þar vestur á grjót (8). Að norðan eru merkin í
vörðum, sem standa vestan í Kinnarfelli (9) allt ofan að svonefndum Merkihól (10),
þaðan ræður garður (11) yfir mýrina ofan í Bollastaðaá (12), þá ræður hún upp fyrir
brún á vestur fjallinu (13) og allt þangað til hún liggur í suður, þar sem heitir
Bræðradalur (14) og taka þá við vörður upp á grjót. Að vestan ráða grjóthálsar þeir,
hvaðan vötnum hallar vestur til Fnjóskadals (15). Jörðinni fylgir ennfremur
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afréttarlandið Finnsstaðadalur (16) að 5/6 hlutum. Takmörk hans eru að sunnan við
ána, sem eftir honum rennur. Mjóadalsá (17) að innan, en norðan við ána gil (18)
nokkurt sem liggur gagnvart Mjóadal.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.24 Kröfur Kristjáns Ingjalds Tryggvasonar vegna Árlands
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á Árlandi
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
austan ræður Skjálfandafljót (1) merkjum og sú meginkvísl þess, er fellur norðaustur
úr Grænhyl. Að sunnan austan í Kinnarfelli (2) milli Barnafells og Fellssels ræður
Umsvalalækur (3) og Umsvalagarður (4) er liggur upp með honum upp að upptökum
læksins, þá taka við vörður upp fellið og yfir það gagnvart garði þeim, sem liggur upp
fellið að vestan upp í Merkihól (5). Þaðan ræður garðurinn yfir í mýrina ofan í
Bollastaðaá (6); Merkihól. Þá ræður hún upp á brún á vesturfjallinu (7), og allt þangað
til hún liggur í suður þar sem heitir Bræðradalur (8) og taka þá við vörður upp á grjót.
Að vestan ráða merkjum grjóthæðir hvaðan vötnum hallar inn á Finnsstaðadal (9). Að
norðan og austan í Kinnarfelli, ráða vörður merkjum milli Ystafells og Fellssels;
liggja þær upp hlíðina frá fljótinu og upp á brún, rétt norðan við Setberg, þaðan yfir
fellið og niður að Rangá (10). Vestan við Rangá skiptir gamall garður merkjum milli
jarðanna syðst í Heyvallarfit; ofan við fitina ráða vörður (11) upp fjallsræturnar beint í
krók einn á Heyvallargróf. Úr því ræður grófin merkjum upp á fjallsbrún; þaðan ráða
vörður upp Skollhóla (12) og vestur á háfjall (13). Sbr. einnig afsal frá 5. júlí 1956.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.25 Kröfur Tryggva Bergs Jónssonar og Árnýjar Garðarsdóttur vegna
Fellssels og Selfells
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á Fellsseli og
Selfelli innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að austan ræður Skjálfandafljót (1) merkjum og sú meginkvísl þess, er
fellur norðaustur úr Grænhyl (2). Að sunnan austan í Kinnarfelli (3) milli Barnafells
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og Fellssels ræður Umsvalalækur og Umsvalagarður er liggur upp með honum upp að
upptökum læksins, þá taka við vörður upp fellið og yfir það gagnvart garði þeim, sem
liggur upp fellið að vestan upp í Merkihól. Þaðan ræður garðurinn yfir í mýrina ofan í
Bollastaðaá; Merkihól. Þá ræður hún upp á brún á vesturfjallinu (4), og allt þangað til
hún liggur í suður þar sem heitir Bræðradalur og taka þá við vörður upp á grjót. Að
vestan ráða merkjum grjóthæðir hvaðan vötnum hallar inn á Finnsstaðadal. Að norðan
og austan í Kinnarfelli, ráða vörður merkjum milli Ystafells og Fellssels; liggja þær
upp hlíðina frá fljótinu og upp á brún, rétt norðan við Setberg (5), þaðan yfir fellið og
niður að Rangá (6). Vestan við Rangá skiptir gamall garður merkjum milli jarðanna
syðst í Heyvallarfit (7); ofan við fitina ráða vörður (8) upp fjallsræturnar beint í krók
einn á Heyvallargróf (9). Úr því ræður grófin merkjum upp á fjallsbrún; þaðan ráða
vörður upp Skollhóla (12) og vestur á háfjall (13).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.26 Kröfur Helga Birgis Schiöth o.fl. vegna Ystafells I, Kolbrúnar
Bjarnadóttur og Jónasar Jónssonar vegna Ystafells II og Ólafs
Ingólfssonar vegna Hlíðar
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á Ystafelli I
og II og Hlíð innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Ystafell I og II: Frá Rangá (1) til vesturs eftir vörðum upp fjallsrætur beint
í krók (2) á Heyvallargróf, úr því ræður grófin sjálf merkjum upp á fjallsbrún (3),
þaðan ráða merkjavörður upp Skollhóla og vestur á háfjall (4). Þaðan eftir
vatnaskilum gagnvart Finnsstaðadal norður á Vesturfjall í merkjapunkt (5) Ystafells
og Hlíðar. Úr honum eftir vörðum norðanvert við Botnamýri í Botnakíl (6) og þaðan
eftir Gljúfurá niður í Rangá (7).
Hlíð: Frá Rangá (8) í beinni línu vestur á fjallsbrún (9), og áfram vestur eftir
merkjavörðum upp Guðmundarstaðahóla og upp á svonefnt Vesturfjall (10) þar sem
komið er í vatnaskil gagnvart Finnsstaðadal. Úr þeim punkti suður eftir vatnaskilum í
punkt (5) á mörkum Yztafells. Úr honum eftir vörðum norðanvert við Botnamýri í
Botnakíl (6) og þaðan eftir Gljúfurá niður í Rangá (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
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Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.27 Kröfur Kristínar Helgadóttur o.fl. vegna Gvendarstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Gvendarstöðum innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á
meðfylgjandi uppdrætti: Að austan ráða merkjum milli Hóls og Guðmundarstaða
reiðgötur (1) þær, er liggja neðarlega í Kinnarfelli (2) skammt ofan við Rangá (3). Að
sunnan skiptir gamall garður (4) löndum fjallinu milli Ystafells og Guðmundarstaða
neðan frá Rangá og upp á fjallsbrún (5), þar fyrir vestan ráða merkjavörður (6) upp
Guðmundarstaðahól (7) og upp á svonefnt Vesturfjall (8). Að vestan ræður hábrún
Vesturfjalls (9). Að norðan skiptir löndum lækur sá eða gil (10), er liggur ofan fjallið
norðan við Guðmundarstaðatungu (11), er lækur sá merkilækur milli Guðmundarstaða
og Hrappsstaða, allt neðan frá Rangá og vestur á Selás (12) ofan við
Guðmundarstaðamýrar (13), suður frá Hrappstaðaöxl (14). Frá Selás og upp á
Vesturfjall ráði vörður merkjum milli jarða þessara.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.28 Kröfur Unnar Pétursdóttur og Flosa Gunnarssonar vegna Hrafnsstaða
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Hrafnsstöðum innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að sunnan í gróf þá er liggur af fjalli ofan í ytri Guðmundarstaðaá (1)
þaðan ræður áin á móts við garðinn, þaðan réttlínis í garð sem liggur austur frá Rangá
(2) og upp í Fell hinum megin við Reiðgötur (3) þaðan réttlínis vestan við miðjan
Hálsmel (4) í garð þann sem liggur úr Hrappsstaðavallargarði að utanverðu (5) og
ræður garður þessi merkjum milli Hóls og Hrappsstaða. Ræður síðan garðurinn
merkjum til fjalls á meðan endist (6) frá garðenda í á þá er rennur af Gönguskarði til
norðurs (Seljadalsá) (7) og eftir ánni þar til lækur fellur í hana fyrir neðan Hálssel (8)
þaðan réttlínis í hól þann sem stendur við eystra Tjarnarhverfi (9) þaðan óslitna
fjallshlíð ofan í reiðgötur að sunnanverðu allt í hóla í miðju Gönguskarði (10) og
þaðan upp á fjallið og þaðan liggja merkin á móti Finnsstaðadal og Gvendarstöðum á
vatnaskilum og ofan í gróf og þaðan í ytri Gvendarstaðaá.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
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Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.29 Kröfur Hálsbús ehf. vegna Háls
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á Hálsi innan
eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Úr
Grandakíl (1) um merkigarð og merkivörður til Skollahnjúks (2) þaðan áfram sömu
stefnu þar til komið er á móts við skriðu í Gönguskarði fyrir vestan Hálssel (3) þaðan í
Skriðuna (4) og í stefnu hennar til Gönguskarðsár (4) síðan ræður áin merkjum þar til
komið er á móts við Hrappsstaðasel (5) og þaðan yfir Hrappstaðasel í krók á gróf fyrir
norðan Garðshornstún (6) þaðan ráða vörður í merkigarð og eftir garðinum í réttri
stefnu til Grandakíls (7).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.30 Kröfur Brynhildar Þráinsdóttur vegna Torfuness
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á Torfunesi
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
norðan nálægt miðsvegar milli Ófeigsstaða, hjáleigu frá Þóroddsstað, og Torfuness,
ræður gamall merkjagarður (5) ofan frá fjallsbrún og niður að Rangá (4), í svonefndan
Ófeigsstaðakíl (3), er svo ræður merkjum eins og hann liggur austur eftir Fætinum (6)
að vesturendanum á svo nefndum Ófeigsstaðamerkigarði (2) er skilur lönd á milli
Hóls í Kinn og Ófeigsstaða austur við Skjálfandafljót (1). Frá austurenda garðs þessa
liggur kílfar, sem enn er kallað gamli Rangárfarvegur (7) suðvestur eftir Fætinum og
skilur hann lönd að sunnan milli Hóls og Torfuness þar til sá garður kemur í hann að
ofan frá Rangá, sem liggur á móti þeim landamerkjagarði, er kemur ofan úr fjallinu
vestan Rangár og skilur land á milli Hóls ( á trúlega að vera Háls) og Torfuness (8)
upp á fjallsbrún. Þá er upp á fjallsbrún kemur, ráða merkjum að utan og sunnan beinar
línur úr hinum áður nefndu merkjagörðum yfir Seljadal (10) þveran upp á brúnir
vesturfjalla (9).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
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Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.31 Kröfur Einars Kristjánssonar o.fl. vegna „óskipts lands“ Ófeigsstaða og
Rangár og „sameignarlands“ á Gönguskarði (Tjarnahverfi)
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á „óskiptu
landi“ Ófeigsstaða og Rangár auk „sameignarlands“ með Þóroddsstað á Seljadal og
Gönguskarði innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Að sunnan frá Skjálfandafljóti (1) ræður Merkjagarður milli Hóls og
Ófeigsstaða (2) vestur í Ófeigsstaðakíl (3), ræður hann svo norðvestur Fótinn (4) uns
komið er gegnt Torfunessmerkjum (5). Greina þar löndin merkjavörður vestur til
Rangár (6) í garð vestan árinnar, er síðan ræður merkjum á fjallsbrún (7). Þaðan bein
stefna yfir Grjótin og Seljadal (8) þveran upp á hábrúnir Vesturfjalla (9). Á Seljadal
vestan ár eiga Ófeigsstaðir 1/3 hluta lands milli merkja Torfuness og SyðriLeikskálaár og er sú spilda syðst afmörkuð af vörðum (10). Að austan ræður
Skjálfandafljót, syðst meginfljótið en síðan austurkvísl, austan að Staðarbakka (11).
Að norðan eru merkin eftir vörðum yfir Staðarbakka og þaðan eftir vírgirðingu yfir
Fótinn (12) í vörðu við brekkurætur (13), þaðan bein lína í hávestur yfir Grjótin og
Seljadalsá. „Sameignarland“ Ófeigsstaða, Rangár og Þóroddsstaðatorfu á
Gönguskarði (14).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.32 Kröfur Átthagafélagsins Eiða ehf. og Baldvins Einarssonar vegna „óskipts
lands“ Þóroddsstaðar og Engihlíðar (Þóroddsstaðartorfu) og
„sameignarlands“ á Gönguskarði (Tjarnahverfi)
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á „óskiptu
landi“ Engilhlíðar og Þóroddsstaðar auk „sameignarlands“ með Ófeigsstöðum og
Rangá á Seljadal og Gönguskarði innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra
punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að norðan eru merkin í vörðu sem stendur á
bakkanum vestan Skjálfandafljóts (1), þaðan stefna syðst í Augnakíl (2) og eftir
vörðum upp fjallið vestur í Seljadalsá(3). Þá ræður nefnd á merkjum uns komið er
gegnt Sandskarðsgróf (4), en hún ræður merkjum milli Þóroddsstaða að norðan og
Syðri-Leikskálaár alla leið vestur í Sperðlagil (5). Að vestan ráða merkjum hágrjótin
vestan Seljadals (6), uns landeign Ófeigsstaða tekur við eftir því sem vörður á
merkjum vísa til. Að austan ræður Skjálfandafljót (7), meginfljótið nyrst að
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Staðarbakka (8), þá í miðja kvísl austan Staðarbakka (9) að Ófeigsstaðamerkjum í
Bakkanum (10). Að sunnan eru merkin eftir vörðum yfir Staðarbakka þveran, þaðan í
vörðu á Vesturbakka Skjálfandafljóts (11), sem stendur við vírgirðingu (12) þá, sem
nú ræður merkjum yfir „Fót“ (13). Þá beint í vörðu sem stendur í holtarótum ofan við
mýrina vestan Rangár (14). Þaðan eftir vörðum þvert upp fjallið vestur í Seljadalsá. Á
Seljadal vestan árinnar tilheyrir Þóroddsstað 2/3 af landeigninni milli merkja
Torfuness að sunnan og Syðri-Leikskálaár að norðan. Er landareign Þóroddsstaða á
þessu svæði nyrðri hlutinn aðgreindur með merkjavörðum (15).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.33 Kröfur Margrétar Jónsdóttur vegna Ytri-Leikskálaár
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á YtriLeikskálaá innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi
uppdrætti: Á milli Granastaða og Ytri-Leikskálaár ræður svokölluð merkiklöpp (1)
sem stendur við fjallsræturnar rétt ofan við mýrina og úr henni bein stefna vestur í
Trantadali í Landheiðarbrún (2) og síðan í Stakhól á Hrossahjalla (3). Úr Stakhól
ræður hin sama stefna suðvestur í fjallgarð svo langt sem Kinnarlönd ná til fjalls (4).
Til austurs úr Merkiklöpp, ræður skurður í Mýrinni (5) að Kíl þeim er fellur út mýrina
í Granastaðakvísl (6). Milli Ytri-Leikskálaár og Syðri-Leikskálaár, ræður hin sama
stefna í austur í vörðu sem hlaðin er [...] á grundinni fyrir norðan Skálará (7) og þaðan
sama stefna suður í áðurnefnda á. Síðan ræður Skálará (8) merkjum suðvestur að
Sperðlagili (9) og loks Sperðlagil á grjót upp (10).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.34 Kröfur Sigurgeirs Jónssonar o.fl. vegna Ártúns, Árteigs, Granastaða I og
II (Granastaðatorfu)
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á „óskiptu
landi“ landi Ártúns, Árteigs, Granastaða I og II (Granastaðatorfu) innan eftirtalinna
merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að norðanverðu
ræður merkjum í fjallinu móts við Nípárland Níparáin (1) þar til hún fellur fram úr
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gljúfrunum sunnan við bæinn Nípá (2). Þaðan ræður bein stefna í hásuður úr fossi
neðst í nefndum gljúfrum (3) í utanverða Kiðey í Skjálfandafljóti (4). Að sunnan móti
Ytri-Leikskálaá ræður Merkiklöpp (5), sem stendur við fjallsræturnar rétt ofan við
mýrina (6), og úr henni bein stefna til suðvesturs í Trantadali (7) í Sandheiðarbrún (8)
og svo í Stakhól(9) á Hrossahjalla (10). Úr Stakhól ræður enn sama stefna suðvestur í
fjallgarð (11), svo langt sem Kinnarlönd ná til fjalls. Til austurs úr Merkiklöpp ræður
skurður í mýrinni (12) að kíl (13) þeim, sem fellur út mýrina í Granastaðakíl (14).
Ræður kíllinn merkjum að austan móti Syðri-Leikskálaá út að gömlum garði (15),
sem liggur frá kílnum beint til fljóts skammt sunnan við svokallaða Sandá (16). Svo
ræður mitt Skjálfandafljót (17) út til áðurgreindra ummerkja. Að vestan ráða
Kinnarfjöll (18).
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.35 Kröfur Kára Karlssonar vegna Nípár
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á landi Nípár
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta á meðfylgjandi uppdrætti: Að
norðan ræður Kollsárgil (1) í Gljúfrum (2), úr Gljúfrum beina stefnu eftir vörðum að
Nípá (3) þá ræður Nípá til Fljóts. Að austan ræður Skjálfandafljót (4). Að sunnan
ræður merkjum, í fjallinu móts við Granastaðaland (5), Nípáin þar til hún fellur fram
úr Gljúfrum sunnan við bæinn á Nípá, þaðan ræður bein stefna í háaustur úr fossi
neðst í nefndum gljúfrum (6), í utanverða Kiðey (7) í Skjálfandafljóti. Að vestan
ræður Purká (8) merkjum.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.36 Kröfur Sigurðar Freys Sigurðssonar o.fl. vegna Bjarga
Þær kröfur eru gerðar að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis, að hluti lands
Kotamýra teljist til þjóðlendu og jafnframt er krafist viðurkenningar á eignarrétti aðila
innan eftirtalinna merkja með vísan til tölusettra punkta: Að sunnan ræður Kallsárgil
(1-2) í Gljúfrum, úr Gljúfrum bein stefna eptir vörðum að Nípá (3); þá ræður Nípá til
Fljóts (4); að austan ræður mitt Skjálfandafljót; á sjávarsandi er rekamerki (5) þar sem
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fyrst sér Sellandafjall undan Garðsnúp. Að norðan ræður sjór frá rekamerki að
Litlafjörubjargi (6) þá beint í vestur norðan að Litlufjörutorfu (7) til háeygjar (8);
þaðan bein stefna úr fjallsegginni á Svíná (9) við ytri endann á Sjómannaklauf (10);
að vestan ræður Svíná frá Sjómannaklauf til Jökuls (11) – tilheyrir Björgum allt land
innan þessara merkja.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
3.37 Kröfur Sigurðar Arnars Jónssonar vegna Draflastaðalands á Gönguskarði
Gerð er sú aðalkrafa að óbyggðanefnd viðurkenni beinan eignarrétt aðila á
Draflastaðalandi innan eftirtalinna merkja með vísan til meðfylgjandi uppdráttar: Að
austan eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til fjallsbrúnar upp
báðumegin. Merkin að vestan eru: a. að norðanverðu Grjótá, svo Gönguskarðsá inn úr
Þrengingum að Hólsmerkjum b. að sunnanverðu Gönguskarðsöxlin þar sem Hólsdalur
byrjar.
Til vara er þess krafist að óbyggðanefnd viðurkenni fullkominn afnotarétt
aðila að landi, innan áðurlýstra merkja, sem kann að verða úrskurðað þjóðlenda.
Undir afnotarétt falli öll venjubundin afnot, að fornu og nýju, þ. á m. upprekstrar-,
beitar- og námuréttur ásamt veiði.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnaðila samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi að skaðlausu.
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4
4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1-50 ásamt undirskjölum eða samtals 714
skjöl, auk 18 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
naut óbyggðanefnd ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings og
starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu jafnframt bent starfsmönnum
Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Óbyggðanefnd skoðaði vettvang málsins í þokkalegu skyggni 24. september 2007, í
fylgd með lögmönnum, tilteknum málsaðilum og Hjörleifi Guttormssyni
náttúrufræðingi, sem annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum.
Haldið var af stað frá Akureyri að morgni en til stóð að skoða kröfusvæði á
Flateyjardalsheiði sem liggur bæði í máli 4 og 5/2007. Ekið var að Þverá í Dalsmynni
og síðan upp á Flateyjardalsheiði, veg nr. F899. Staðnæmst var hjá Kambsmýrum en
þaðan sást til Höfðagils (syðra) og Þvergils. Áfram var haldið og næst numið staðar
við Véskvíar hjá Finnbogakambi. Ekið var áfram út Flateyjardalsheiði en skyggni var
lítið og lágskýjað þegar komið var á kröfusvæðið vegna Eyvindarár og Knarrareyrar.
Þegar utar kom sást í Hágöng ytri og Eyrarfjall að austan. Um hádegisbil var komið
að Brettingsstöðum. Mjög var lágskýjað og sást illa í 500 m hæð, en við þá hæðarlínu
var kröfulína íslenska ríkisins miðuð. Síðan var sama leið ekin til baka.
Komið var aftur að Þverá og síðan ekið um Dalsmynni og Ljósavatnsskarð út í
Kinnina. Ekið var að Ystafelli og síðan upp á Kinnarfell, og horft vestur yfir
Kinnarfjöllin. Þaðan sást í Hrafnsstaðaöxl, en sunnan undir henni er Gönguskarð og
sunnan þess er Finnsstaðadalur. Þá var ekið ofar í Kinnarfellið, þaðan sem sjá mátti í
Skollahnjúk og fleiri kennileiti. Síðan var ekið niður af fellinu út á veg
(Kinnarþjóðveg) og í Út-Kinn. Næst var farið að Árteigi og síðan eftir svokölluðum
rafstöðvarvegi sem liggur upp Granastaðafjall. Farið var upp í u.þ.b. 320 m hæð yfir
sjávarmáli. Þar sást í Granastaðanípu og Skessuskálarfjall. Síðan var ekið niður fjallið
aftur og áfram út Kinnina að Björgum. Ekið var út í fjöru þar sem sést í Hágöng ytri
og yfir að Vargsnesi og Naustavík. Síðan var sama leið farin til baka og vettvangsferð
lauk um kvöldmatarleytið.
4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Guðmundur A. Hólmgeirsson, einn eigenda
Knarrareyrar; Hlöðver Pétur Hlöðversson, einn eigenda Bjarga; Sigurgeir Jónsson,
eigandi hluta Granastaðatorfunnar; Kristján Ingjaldur Tryggvason, einn eigenda
Árlands; Bergsveinn Jónsson, einn eigenda Sólvangs og Garðs; Þórólfur Kristjánsson,
einn eigenda Kambsmýra; Tryggvi Stefánsson, Hallgilsstöðum og Þorvaldur Pálsson,
ábúandi Fitja á Granastaðatorfu og leigutaki Ytri-Leikskálaár.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður í fyrstu greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um einstök landsvæði sem
þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu getur varðað, að því leyti sem þær fjalla
um afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan
tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarmálum á svæðinu almennt.4
5.1

Landnám

Ýmsir vilja telja Náttfara í Náttfaravík fyrsta landnámsmanninn á Íslandi, en
Landnámugerðum ber ekki saman um frásagnir af honum, og raunar eru tvær
frásagnir í Sturlubókargerðinni. Náttfari er sagður hafa verið á skipi með Garðari
Svavarssyni. Segir Sturlubók fyrst af vist Garðars á Húsavík og eftirveru Náttfara á
þessa leið:
Hann [Garðar] var um vetrinn norðr í Húsavík á Skjálfanda ok gerði þar hús.
Um várit, er hann var búinn til hafs, sleit frá honum mann á báti, er hét
Náttfari, ok þræl ok ambátt. Hann byggði þar síðan, er heitir Náttfaravík.5

Hauksbókartextinn er svohljóðandi:
Hann [Garðar] kom á fjörð þann, er hann kallaði Skjálfanda; þar skutu þeir
báti ok gekk á Náttfari þræll hans; þá slitnaði festrin, ok kom hann í
Náttfaravík fyrir útan Skuggabjörg. En Garðarr kom öðrum megin fjarðarins
ok var þar um vetrinn; því kallaði hann þar Húsavík. Náttfari var eptir með
þræl sinn ok ambátt; því heitir þar Náttfaravík. 6

Nafnið Skuggabjörg þekkist nú ekki, en mun eiga við kletta sunnan við
Náttfaravík. 7
Í umfjöllun Sturlubókar um landnám í Þingeyjarþingi er síðan þetta:
Eyvindur kom í Húsavík skipi sínu ok nam Reykjadal upp frá
Vestmannsvatni; hann bjó at Helgastöðum er þar heygðr. Náttfari, er með
Garðari hafði út farit, eignaði sér áðr Reykjadal ok hafði merkt á viðum, en
Eyvindr rak hann á braut ok lét hann hafa Náttfaravík. 8

Jakob Benediktsson segir þessa frásögn einnig vera í Reykdæla sögu, en þar sé
stuðst við forna Landnámugerð, eldri en Sturlubók, og vísar til bókar Jóns
Jóhannessonar, „Gerðir Landnámabókar“. 9

4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 46. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, bls. 36.
6
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 35.
7
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 35.
8
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 276.
9
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 277.
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Hauksbók Landnámu getur um brottrekstur Náttfara úr Reykjadal, en nefnir
ekki, að hann hafi fengið Náttfaravík eftir það. 10
Velta má vöngum yfir, hvort ítaksréttur Helgastaða, Grenjaðarstaðar og Múla í
Náttfaravíkum sé í einhverjum tengslum við hrakning Náttfara úr Reykjadal í
víkurnar, því að Eyvindur hinn áðurnefndi bjó á Helgastöðum, Áskell sonur hans var
tengdasonur Grenjaðar Hrappssonar landnámsmanns á Grenjaðarstöðum og Hávarður
Fjörleifarson í Fellsmúla (síðar Múla) var dóttursonur Eyvindar, þ.e.a.s. ef sagnir og
ættfærslur Landnámabókar eru teknar gildar. 11
Landnáma segir Þóri snepil Ketilsson brimils landnámsmann í Kaldakinn. Eru
Sturlubók og Hauksbók nær orðrétt samhljóða um landnámið, 12 en hér er tekinn texti
Sturlubókar:
Þórir nam Kaldakinn á milli Skuggabjarga ok Ljósavatsskarðs; hann nam þar
eigi ynði og fór á braut; þá kvað hann þetta:
Hér liggr, kjóla keyrir,/ Kaldakinn of aldr,/ en vit förum heilir,/ HjalmunGautr, á braut.

Þorfinnur máni nam land fyrir neðan Eyjardalsá í Bárðardal og til Landamóts:
Þorfiðr máni hét maðr, son Áskels torfa; hann nam land fyrir neðan
Eyjardalsá til Landamóts ok sumt um Ljósavatnsskarð ok bjó at Öxará. 13

Sturlubók Landnámu getur landnámsmannsins Þóris Grímssonar
gráfeldarmúla, sem numið hafi land um Ljósavatnsskarð. Þetta telur Jakob
Benediktsson rangt, Þorfinnur máni hafi einn numið land í Ljósavatnsskarði, en
greinin um Þóri hafi verið sett inn á rangan stað í Sturlubók. 14
Þórir snepill áðurnefndur fór úr Kaldakinn í Fnjóskadal eða eins og Sturlubók
segir:
Þórir nam síðan Hnjóskadal allan til Ódeilu ok bjó at Lundi; hann blótaði
lundinn. 15

Orðamunur er í Hauksbók en ekki efnis.16
Sturlubók og Hauksbók nefna báðar Loðin öngul, sem fór til Íslands fyrir
ofríki Hákonar jarls Grjótgarðssonar og dó í hafi:
… en Eyvindr son hans nam Flateyjardal upp til Gunnsteina ok blótaði þá. Þar
liggr Ódeila á milli ok landnáms Þóris snepils. 17

10

Íslendingabók. Landnámabók, bls. 277.
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 274, 276-278, sbr. XVIII. og XIX. ættskrá.
12
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 270, 271.
13
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 274.
14
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 275.
15
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 270.
16
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 271.
17
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 273.
11
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Jón Sigurðsson í Ystafelli segir ekki vafa á, að Ódeila hafi verið á vatnaskilum
sunnan Kambsmýra og Flateyjardalur þá verið talinn svo sem vötn falla norður, en
heiðin aðeins hið hæsta milli Króka og Kambsmýra. 18 Og í bókinni „Í strandbyggðum
norðan lands og vestan“ segir Valgarður Egilsson:
Utan við Króka [þ.e. Austarikróka] eru miklir malarhólar í miðjum dal,
gamlar ísaldarmenjar, en breið lægðasund með hlíðum beggja vegna. Og nú
fer að nálgast vatnaskil norður á Heiðinni. Þar eru víðlendir flatir móar og
grundir, kallast þar Skeiðið. ... En á Skeiðinu hlýtur að hafa verið Ódeila sú,
sem nefnd er í Landnámu enda vita lækir stundum ekki hvort þeir ætla inn til
Eyjafjarðar eða út til Skjálfanda. 19

5.2

Knarrareyri og Eyrarfjall

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar var tekin á tímabilinu 1461-1510. Þar kemur fram
um Draflastaði:
lukti magnus benedictsson kirkjune a draflastodum jordena eyri er liggur j
flateyiardaal med ollum rekum firir vtan land þeim sem henni fylgia fyrir.
xxx. hundrada og þar til. x. kugillde malnytu ... 20

Fram kemur í vísitasíum Draflastaðakirkju frá árunum 1687, 1715 og 1748 að
kirkjan eigi Eyri á Flateyjardal. 21 Hið sama segir vísitasía kirkjunnar frá 1828 en þar
kemur einnig fram að kirkjan eigi allan reka fyrir Eyrarlandi. 22
Samkvæmt reikningsskap nývígðrar Draflastaðakirkju 26. september 1538,
sem var vottaður 2. mars 1540, átti kirkjan jörðina Eyri á Flateyjardal sem var reiknuð
30 hundruð. 23 Hið sama kemur fram í reikningum bændakirkna í Hólabiskupsdæmi
1569. 24
Fram kemur í vísitasíu Draflastaðakirkju 25. ágúst 1760:
Hvad Vidvykur Eignum Kyrkiunnar eru þær somu sem fyrre biskupa
Visitatiur tiltaka, ad þvi undanteknu, sem Olafs biskups Rognvaldssonar
Maldage Eignar kyrkiunne nl. 30 hndr. i heimalande (fyrer utan Jardernar
Vegeyrsstade 20 hndr. og Eyre a Flateyardal 10 hndr. ad dyrleika). Greindar
Jarder Vegeyrsstade og Eyre alytur herra biskupenn sem bigdar ad fornu ur
heimalande, og hid sama sem þau 30 hndr. i heimalande þejr gömlu máldagar
kyrkiune ánafna, Þar 1. Þeirra Evangelsku biskupa Visitatiur segia ei
Contrarium, nema ef heita skal þad sem Sal. biskup Haldor i sinni Visitation
18

Íslendingabók. Landnámabók, bls. 273. Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. SuðurÞingeyjarsýsla, bls. 111.
19
Valgarður Egilsson: Í strandbyggðum norðan lands og vestan, Árbók Ferðafélags Íslands 2000, bls.
204.
20
Skjal nr. 2 (201).
21
Skjöl nr. 2 (148) a-b, (158) a-b og 2 (165) a-b.
22
Skjal nr. 2 (172) a-b.
23
Skjal nr. 2 (223).
24
Skjal nr. 2 (235).
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1748 umgetur refererande sig þo einasta til Olafs Rognvaldssonar máldaga. 2.
Hefur Heimajorden Drablastader med Grimsgerde ætyd tyundast sem
bondaeign fyrer 60 hndr. hvad medal annars af þessa herads Syslumanns
Seigneur Jons Benedictssonar Jardabook under hans hende og Signete
bevisast, hvör hann i Paategning Vottar sie Conforme odrum 2ur
Jardabookum, er Velnefndur Sysslumann under höndum hafe af 1695 og
1718. 3° Vottar herra Biskupen, sem nu er Proprietarius þessarar kyrkiu
Vegna konu sinnar, med skilrykum Documenter sig bevisa kunna, ad
Heimagarduren Draflastader Med Grimsgerde hafe i Arf efter biskup Sal.
Einar reiknud Vered Syne hans Sal. Sigurde fyrer 60 hndr. hvad ei munde
giört hafa vered, hefde Menn þá þeckt ad Kyrkian ætte 30 hndr. i Heyma
lande fyrer utan Vegeyrsstade og Eyre. Á sama hátt hefur hefur herra
biskupenum reiknad vered i Mund konu sinnar Drabla stade fyrer 60 hndr.
Altsaa uppastendur hann heima Jordena Drablastade Med afbylenu
Grimsgerde vera sitt og sinna en ei Kyrkiunnar Gots, enn Eyre og
Vegeyrsstade Kyrkiueign til samans 30 hndr. ... 25

Í lýsingu Þönglabakka- og Flateyjarsókna árið 1839 segir prestur um Eyri:
Jörð þessari tilheyrir mikið og víðlent beitiland til fjalls, ... Rekaland mikið
undir þeim hryllilegu Hágöngum. Kemur því að litlum notum sökum
mannhættu og örðugleika að koma honum heim eða bjarga honum undan sjó
og aldrei er á reka þessa farið nema sjóleiðis. Jarðar ábúandi hefur
selanótlögur fyrir landi. 26

Í vísitasíu Draflastaða frá 1892 kemur fram:
Kirkjunni tilheyra auk þess sem hún á í heimalandi; Kirkjujarðirnar. … og
Knarareyri á Flateyjardal … og er landamerkjalýsing fyrir þessum eignum
samin og þinglesin. 27

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 hefur m.a. þetta um
Eyri:
Engjar eru mjög litlar nálægt bænum, en nokkrar framm á dalnum, og er
þángað mjög erfitt og ilt að sækja tvívegis og þrívegis yfir Dalsá, því annað
verður ei komist fyrir ógöngu klettum. Úthagarnir eru litlir og hrjóstrugir
heim um sig, en góðir og miklir framm á dalnum, en þeirra verður ei notið
fyrir ógönguklettum, nema selför sje brúkuð. 28

Síðar segir sama Jarðabók um Víðivelli í Fnjóskadal:
Víðivallaengi kallast lítill landspartur utarlega á Flateyjardalsheiði austantil
við ána, sem þessi jörð á. Þar er lítill heyskapur, sem ekki verður brúkaður

25

Skjal nr. 2 (169) a-b.
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844, bls. 72.
27
Skjal nr. 2 (179) a-b.
28
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 68.
26
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fyrir fjarlægðar sakir, og hafa ábúendur því ljeð hann stundum fyrir x álna
virði. 29

Eyri sem var Draflastaðakirkjujörð er sögð 10 hundruð í jarðamatinu 1804. 30
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um sömu jörð:
Eyri nú talin 10 hndr. ad dýrleika. ... Eingi lítid og láng sókt ... Landid er
mikid ad vidáttu i beztalagi til þrifa, en sídur til mjólkur. – Dálítil hlunnindi
má telja af geldfjárupprekstri. – Til ókosta er talid: gripagánga litil og
lángsókt; ... Þess má geta ad i landi jardar þessarar liggur litill partur millum
svonefndra Vídivalla-gilja er tilheyrir jördinni Vidivöllum. ... 31

Vikið er að eignarhlut Víðivalla í Eyrarlandi í jarðamati 1849-1850:
N° 52 Víduvellir talid 15 hndr. ad dýrleika ... Jörd þessari tilheyrir litill
landspartur, i jardarinnar Eyrar landi á Flateÿardal. 32

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Knarrareyrar hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Knarrareyri eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar eru fremur grasgefnar, sléttar, en sumpart deiglendar á dreif um
bithaga og afrétt. Engjavegur langur og ógreiðfær. ...
Búfjárhagar. Beitland, fyrir allan búfénað, bæði gott og víðlent, fjarri bænum,
en sama og ekkert nærri og því erfitt til nytja. ... Fénaðarferð mjög erfið, þar
afrétt er á aðra hönd. ... Upprekstrarland fylgir jörðinni fyrir 400-500 fjár.
Torfrista er allgóð, en í fjarlægð. Reki nokkur fyrir landi jarðarinnar. Á hún
2/3, en 1/3 er eign landssjóðs. ... Ágangur er mikill af afréttarfé. 33

Ekkert er minnst á eignarhlut Víðivalla í fasteignamatinu 1916-1918.
Landamerkjabréf Knarrareyrar var útbúið 16. apríl 1885. Það var þinglesið 27.
maí sama ár. Í því stendur eftirfarandi:
1. Merkin að sunnan gagnvart Grímslandi eru: Stóruskriðugil og úr því bein
stefna á fjall upp, og að neðan beint úr gilinu niður miðja skriðuna í Dalsá.
2. Að vestan ræður Dalsá alla leið til sjávar.
3. Að austan gegnt Vargsneslandi eru merkin í Rauðhol í Haugshorni og
þaðan beint uppá hæsta fjallhrygginn. 34

Hannes Friðriksson skrifaði undir landamerkjabréfið í umboði eiganda
Knarrareyrar. Bréfið var samþykkt af: Stefáni Jónssyni umráðamanni
kirkjujarðarinnar Vargsness og Geirf. Tr. Friðfinnssyni sem samþykkti að
landamerkjalýsingin væri rétt viðkomandi Grímslandi.

29

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 76.
Skjal nr. 2 (63).
31
Skjal nr. 2 (67) a-b.
32
Skjal nr. 2 (67).
33
Skjal nr. 2 (71).
34
Skjal nr. 2 (29).
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Eyri fór í eyði árið 1941. 35
Eyrarfjall, eða sá hluti jarðarinnar, sem var í Hálshreppi, var afsalað
Hálshreppi 4. júlí 1953. 36 Mörkum þess er lýst svo í afsalinu:
Land þetta takmarkast af „Stóruskriðu“ að sunnan „Urðargili“ að norðan
„Dalsá“ að vestan og Háfjalli að austan.

Jón Sigurðsson í Ystafelli segir svo:
Eyrarfjall var að vísu talið heimaland Eyrar á Flateyjardal en fylgdi þó
Hálshreppi eftir hreppaskiptin. Aldrei vita menn til byggðar þar. ...
Draflastaðakirkja átti Eyrarfjall. 37

Þann 20. maí 1975 var kveðinn upp eignardómur í aukadómþingi
Þingeyjarsýslu í máli bræðranna Hólmgeirs Árnasonar og Stefáns Árnasonar gegn
krefjanda eignarréttar. Málið var rekið sem eignardómsmál og dómur kveðinn upp í
því á grundvelli 220. gr. þágildandi laga um meðferð einkamála nr. 85/1936. Í
dómsorði segir:
Viðurkenndur er eignarréttur stefnanna [svo], Hólmgeirs Árnasonar og
Stefáns Árnasonar, að jörðinni Eyri (Knarrareyri) á Flateyjardal í
Hálshreppi. 38

5.2.1

Almenningar undir Hágöngum

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir:
Almenníngar hafa verið haldnir fyrir einu fjalli, sem kallast Innri Hágöng og
liggur inn frá Eyrar eður Draflastaða reka að Staðar reka, en nálægir kunna
ekki að undirrjetta greinilega mörk þessa almenníngs. Rekavon er góð fyrir
þessum almenníngi, en festifjara mjög lítil, og tekur jafnótt út þó nokkru skoli
upp. 39

Þóroddsstaðarprestur víkur að þessum almenningi í sóknalýsingu sinni árið
1840:
Náttfaravíkur kallast land það sem liggur meðfram Skjálfandaflóa að vestan
frá Skjálfandafljótsósi hinum forna eður Hurðarbjargshellir til Ófeigshellirs.
(Þar norður af eru Náttfaravíkur. Almenningar þar heyra undir Flateyjardal.) 40

Þetta kemur ekki heim við máldaga Þóroddsstaðar og Munkaþverár (sjá
undirkafla um þessa staði í kaflanum um Náttfaravíkur), því að samkvæmt þeim áttu
kirkjurnar þar samfellda reka um Náttfaravíkur allt til Mjósyndis (þ.e. Dalsáróss, sbr.
35

Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 158.
Skjöl nr. 4 (64) og 29 (4).
37
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 129-130.
38
Skjal nr. 11(3).
39
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 68-69.
40
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 86.
36
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lýsingu á eignum Þóroddsstaðarkirkju árið 1599, sjá undirkafla um Þóroddsstað í
Náttfaravíknakaflanum).
Landamerkjabréf Knarrareyrar, sem undirritað er af umráðamanni Vargsness,
segir lönd Knarrareyrar og Vargsness liggja saman og ekki er þar minnst á
Almenninga.
5.3

Grímsland

Bréf er til um Efstafell/Fremstafell í Kaldakinn, 4. mars 1363. Fram kemur að
Efstafell sé selt með ítölum í annarra manna land:
… ok haalft grims stada lannd aa flatæyiar dals hæidi. 41

Í bréfi frá 24. maí 1433 kemur fram að systkini tvö selja 24 hundruð í
Efstafelli/Fremstafelli í Kinn:
med aullum þeim gaugnum ok giædum sem henni hefer fylkt at forno ok nyio
at til reiknaudo grimstada lande ok afrett aa flateyiardals heide 42

Hálft Fremstafell var selt 30. nóvember 1485 (10. janúar 1486) með ítölum þ.á
m.:
… afrett ollu gelldfe a flateyiardals heidi og halft grimstada lannd.43

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 er eftirfarandi um
Grímsland:
Grímsland er þar næst fyrir utan [þ.e. Kambsmýrar], það er kallað heimaland
Fremstafells í Kinn, og var bygt um fáein <ár> fyrir vel 40 árum, en hvörki
áður nje síðan so menn viti.
Dýrleikinn rómast að sje v hndr., en ekki atla menn að kotið hafi tíundast.
Landskuld xxx álnir í landaurum til bóndans á Felli. 44

Síðan kemur þessi viðbót í lýsingu Fremstafells:
Fimm hundraða land, aðrir segja tíu hundraða land, er sagt að jörðin eigi á
Flateyjardalsheiði austan framm, sem Grímsland heiti, af því hefur ábúandi
ekki gagn, með því það liggur í fjarska, en áður hafa þeir fengið eftir þetta
land x eður xx álna virði. 45

Í jarðabók Munkaþverárklausturs frá 1760 kemur fram að eyðibýlið Grímsland
á Flateyjardalsheiði tilheyri Fremstafelli. Jörðin sé metin fimm hundruð að dýrleika

41

Skjal nr. 2 (188).
Skjal nr. 2 (198).
43
Skjal nr. 2 (213).
44
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 104.
45
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 125.
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þó aðrir telji dýrleikann 10 hundruð. Landskuld á Grímslandi var 30 álnir og henni
fylgdi hálft kúgildi. 46
Grímsland er talið meðal bæja eða byggðra jarða í lýsingu Laufássóknar árið
1840, en þar segir:
Grímsland í afréttarlandi út á Flateyjardalsheiði, tilheyrandi Fremstafelli í
Köldukinn. Hefur það legið í eyði nærri því nú næstliðin 40 ár, til í fyrra. 47

Ráðist var í að semja lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs í
Hálshreppi og er hún dagsett 1. maí 1878. Í lýsingu Fremstafells segir:
... jörð þessari fylgir selland út á Flateyjardalsheiði, er nefnist Grímsland, sem
ómögulegt er að nota frá heimajörðinni sökum fjarlægðar, og hefur ýmist
verið í eyði eða einhverjir fátæklingar hýrst þar og þá leigt fyrir 30 al. en þar
sem nefnt selland liggur í miðri Flateyjardalsheiðar-afrétt, virðist það alveg
rangt að hafa þar byggð lengur, heldur leigja það alveg sérstaklega sem
afréttarland, og álítst að leigja mætti það fyrir 40 álnir ...48

Í jarðamatinu 1849-1850 er að finna eftirfarandi athugasemd:
Þess hefur gleymst að viðgjeta við lýsíngu jarðarinnar Fremstafells hjer að
framan, að tjeðri jörð tilheyrir gömul selstaða á svo kallaðri Flateyar dals
heiði innan Hálshrepps, sem nú er orðin að bygðu bóli, mót eptirgjaldi til
Fremstafells ábúanda, og verður býli þetta, að nafni Grímsland, er hefur sín
vissu takmörk, metið í Hálshrepp. 49

Annars staðar í jarðamatinu stendur:
Grímsland kallad 5 hundrada land, er liggur undir jördina Fremstafell i
Ljósavatnshrepp, en er nú leygt þadan til ábúdar. – Tún er her ekki ad telja, en
nokkrar úteingisslægjur nær og fjær; nokkurt landrými, gott til þrifa og
málnÿtu; stakleg vetrar og vorhardindi, hvorsvegna kot þetta álitst óbyggilegt
ad mestu. Ahofn hæfileg er talin 2 malnytukugyldi og 2 hndr. i geldpeningi. 50

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Grímslands hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Grímsland eru einnig fengnar úr matinu:
Jörðin hefir verið í eyði mjög lengi og hús öll og mannvirki gersamlega
horfin. Tún og engi var lítið, en landrými talsvert og kjarngott, nú óhugsandi
að hafa landsins önnur not, en sem upprekstrarland, sökum legu sinnar á
Flateyjardalsheiði svo nefndri, sem er afar snjóþung og frámunalega
harðindasöm, enda allar jarðir þar lagstar í eyði. Sem stendur mun
upprekst<r>argjald gefa bruttó 15 krónur. Landið metið Kr. 200.00. 51

46

Skjal nr. 2 (257).
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 29.
48
Skjal nr. 2 (256).
49
Skjal nr. 2 (65) a-b.
50
Skjal nr. 2 (67) a-b.
51
Skjal nr. 2 (70).
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Samkvæmt matinu á Kristján Jónsson í Fremstafelli Grímsland.
Landamerkjabréf „afréttarlandsins Grímslands, er fylgir jörðinni Fremstafelli“,
var útbúið 16. janúar 1885. Það var þinglesið 27. júní sama ár:
Að sunnan ræður Ytri-Jökulsá. Að vestan Dalsá. Að norðan ræður
Stóraskriða, eða Stóruskriðulækur. Að austan er fjallsbrúnin.

Stephan Stephensen (umboðsmaður) skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af Magnúsi Jónssyni. Við nafn hans stendur:
Ofanskrifuðu samþykkur, það sem snertir landamerki Laufáskirkjujarðarinnar
Heiðarhúsa („að vestan Dalsá“) …

Landamerkjabréfið var einnig samþykkt af Pétri Jónssyni (presti á Hálsi). Við
nafn hans stendur:
Þetta samþykki eg fyrir Hálsmannatungur „Að sunnan ræður Ytri-Jökulsá“ 52

Hannes Friðriksson, vegna eiganda Knarrareyrar, samþykkti einnig
landamerkjabréfið.
Á það skal bent að Stephan Stephensen skrifaði undir landamerkjabréf
Heiðarhúsa, væntanlega vegna Grímslands.
Annað skjal með upplýsingum um landamerki Grímslands er að finna meðal
jarðaskjala úr Þingeyjarsýslu. Það er óársett og náskylt landamerkjabréfinu frá 1885
en mun ítarlegra. Þar segir að Grímsland sé landspartur úr Flateyjardalsheiði sem
heyri undir klausturjörðina Fremstafell. Eftirfarandi upplýsingar er að finna um
landamerkin:
Næst sunnan við Grímsland á Hálskirkja land, og er hin svokallaða YtriJökulsá merki þar á milli. Að vestan – eða á móti – liggur Heiðarhúsa land,
sem Laufáskirkja á, og er Dalsá (áin sem rennur út Flateyjardalsh.) merki þar
á milli. Að utan er (Knarar) Eyrarland, og á Stefán yngri Stefansson á Hálsi
það land. Merki þar á milli er: Stóruskriðulækur eða Stóraskriða. Að austan
er: Fjallsbrúnin merki, og liggur þar að Naustavikur og Vargsnes-land. Þeir
bæir eru nyrzt i Koldukinn. Merkin eru öll skýr og ljós. 53

Virðingargerð var framkvæmd á þjóðjörðinni Fremstafelli 31. október 1914
vegna fyrirhugaðrar sölu. Þar kemur m.a. fram að Fremstafell er 20,7 hundruð að
dýrleika og eyðijörðin Grímsland á Flateyjardalsheiði í Hálshreppi, sem sé byggð með
Fremstafelli og hafi ætíð fylgt þeirri jörðu, sé 3,6 hundruð að dýrleika. Virðingarmenn
mátu Fremstafell ásamt eyðijörðinni Grímslandi á Flateyjardalsheiði, með öllu því er
eignunum fylgt hafði og fylgja bæri að undanskilinni notkun vatnsafls í Djúpá og
Skjálfandafljóti, til söluverðs á 4,350 kr. Í þeim gögnum sem lögð voru fyrir
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Skjal nr. 2 (17) a-b.
Skjal nr. 2 (55).
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Stjórnarráðið er ljóst að Fremstafell var selt ásamt Grímslandi sem ávallt hafði fylgt
því þó svo að í afsalinu frá 9. október 1915 sé aðeins minnst á Fremstafell. 54
Grímsland var selt með Fremstafelli árið 1941 samkvæmt yfirlýsingu árið
55
1953. Síðar eða árið 2001 keypti Hálshreppur landið. 56
Jón Sigurðsson segir um Grímsland:
Landið milli Stóruskriðu og Jökulsár nyrðri er nú nefnt Grímsland. Það hefur
með vissu verið eign Fremstafells í Kinn síðan um 1400. ... [Vikið er að
umsögn Jarðabókar Árna og Páls um byggð þar]. Næsta byggð þar var 1838,
... Tveir bændur bjuggu þar til 1862. Eftir það var jörðin í eyði fram yfir 1870,
og höfðu Höfðhverfingar þar selstöðu. ... Fastur búskapur var þarna frá 18751893. En eftir það er þar talin húsmennska og eitthvert hokurbú og stundum
auðir kofar fram til 1904, að yfirgefið er að fullu og öllu. 57

Páll G. Jónsson segir nokkuð frá búskap í Grímslandi í bók sinni
Flateyjardalsheiði en getur ekki um ártöl. 58
5.4

Hálsmannatungur

Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar biskups frá 1318 kemur fram að Hálskirkja
eigi:
afriett ä heydi vt. halsmanna Tungur. 59

Þetta er staðfest í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394 60 og máldagabók
Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510. 61
Í jarðaskjölum Þingeyjarsýslu er að finna mjög skaddað bréf sem er stílað á
Odd Ólafsson. Þar er minnst á Hálsmannatungur. Meira er sagt frá þessu máli í
kaflanum um Þverá.
Í eignaskrá Hálskirkju sem talin er frá því um 1523 segir að kirkjan eigi
„afrétt“ á heiði út (þ.e. Hálsmannatungur).62
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia a Haalse I fnioskadal
Hun aa ... afriett a heidi vt, hallz manna tungur. ... 63

Upplýsingarnar sem hér hefur verið vísað í er ekki aðeins að finna í máldaga
Guðbrands og ýmsum öðrum skjölum heldur einnig í vísitasíum Hálskirkju sem
54

Skjöl nr. 2 (278) og nr. 2 (300).
Skjal nr. 4 (40).
56
Skjöl nr. 4 (41), 22 (4-5).
57
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 130.
58
Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 105-106.
59
Skjal nr. 2 (185).
60
Skjal nr. 2 (191).
61
Skjal nr. 2 (203).
62
Skjal nr. 2 (98) a-b.
63
Skjal nr. 2 (130) a-b.
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skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks Skúlasonar, Gísla Þorlákssonar, Jóns
Vigfússonar, Einars Þorsteinssonar, Björns Þorleifssonar og Steingríms Jónssonar. 64
Varðveitt er vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar, Jóns Gottskálkssonar
og Ólafs Tómassonar sem gert var á Hólum í Hjaltadal 25. júlí 1506. Þar segjast
ofannefndir prestar hafa séð máldaga Hálskirkju í Fnjóskadal frá árinu 1312 sem þeir
skrifuðu orðrétt upp. Máldagi þessi er að mestu samhljóða máldaga Auðunar rauða frá
1318 en þar eru að finna nokkrar viðbætur sem ekki koma Hálsmannatungum við. Í
máldaganum er þess getið að Hálskirkja eigi „afrétt“ á heiði út, þ.e. svokallaðar
Hálsmannatungur. Vitnisburðurinn er þó að öllum líkindum falsbréf því að engir
prestar með þessum nöfnum eru þekktir frá þessum tíma. Hann var þó lesinn á
héraðsþingi á Hálsi 3. maí 1740 og á manntalsþingi á sama stað 24. maí 1743.65 Af
lögfestu séra Jóns Þorgrímssonar fyrir Hálsstað frá 7. apríl 1744 má sjá að fyrrnefnt
falsbréf hefur verið lagt fram í máli sem dæmt var í 4. maí 1740 því þar hafa viðaukar
falsbréfsins skilað sér inn í lögfestuna í krafti fyrrnefnds dóms. 66
Um Hálsmannatungur segir í vísitasíu Hálskirkju 29. ágúst 1715:
Kirkiann á heimaland alt ... afriett á heide ut; Hals manna tungur (Þær helldur
heidarlegur Senior Sr Jon Tómasson ad Sieu plátz, sem á flatEýardalssheide
er nu kallad almenningur), ... 67

Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir um Háls:
Prestagardurenn hefur litla heibiörg, land Koste j Medallage fýrer fenad Vetur
og Sumar Reka fiarlægann til gagns, ... AfRiettarpart á flatEýardals heide
under prætention. 68

Í vísitasíu Hálskirkju frá 29. júní 1748, í tíð Halldórs Brynjólfssonar, er minnst
á Hálsmannatungur þegar skjöl kirkjunnar eru talin upp:
1° Maldage a pappír med 3ur hangande innsiglumm og Vitnis burdur um
Maldagann herra Olafs Hialtasonar med einu Hangande innsigle.
...
4° 2 vitnisburder a Pergament annar þeirra med Einu, annar med 2 Hang.
innsiglumm um Hálsmana Tungur og Einn a papir med 2 hangande
innsiglum, þad 3 burt, item interlocutorium af 24 Maij 1743 ahrærandi sama,
Nefnel. Hálls mana tungur a Flateiardals Heide. ...69

Fram kemur í innfærslu í kirkjustól Hálskirkju frá því um 1748:
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Skjöl nr. 2 (133) a-b, 2 (139) a-b, 2 (144) a-b, 2 (153) a-b, 2 (154) a-b og 2 (173) a-b.
Skjal nr. 2 (95).
66
Skjal nr. 2 (102) a-b.
67
Skjal nr. 2 (163) a-b.
68
Skjal nr. 2 (243) a-b.
69
Skjal nr. 2 (166) a-b.
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„III°Innfærest hier til vitnesburder og þess hättar vidvÿkiande
Hälsmannatungum huar þær ligge ä Flateÿar dals heide, sem k(ir)kiunnar
skiöl nefna, og lÿtur hier ad“
[Síðan koma vitnisburðir Ísaks Brandssonar og Leifs Ásmundssonar og
Indriða Árnasonar frá 1591]
„3° hinn þridie vitnesburdur Dat. 1614. Sub. lit. C.
Þ(at) medkenner eg Þorkiell Sigmundsson ättrædur m(ad)ur at alldri at eg er
barnfæddur aa Vatnsleisu i Fnióskadal, oc eg hefe hier i sueit uppalest og búid
og i Laufäs þijngaa oc höfda huerfe verid nær allan minn alldur, oc þ(at) hef
eg vitat og heirt halldit fir full sannindi, ad allt þ(at) land ä millum Jökuls
änna aa Flateÿardalsheidi ut sem kallast häls manna tungur: sie oc hafe verid
eign Jtölulaus Haals stadar k(ir)kiu i Fnióskadal, oc alldrei hef eg heirt hier
nockurn efa ä vera, eg man þ(at) og ad kennimenn fra Haalse lietu Reka
þängad Sÿna Peninga, Sira Halldor Benedix Son, Syra Bessi Biornsson oc
þ(ei)r brædur Syra Jon & Syra teitur Magnus Sÿnir, & Sÿra Olafur Tomasson,
Nu sÿdaan hann kom t(il) Haals, þ(ei)r hafa & leift þ(ei)m m(önn)um at Reka,
sem þess hafa bedest af þ(ei)m oc hier epteir mä eg sueria ef þurfa þiker ä
sunnudagen næstan fir Thorläks m(ess)o umm Sumarid Anno 1614.
Þat medkennunst vid Arne Geirmundsson Tomas Sigurdsson & Halldor
Tomasson ad vier vorum þar vidstadder j k(ir)kiunnj ä Hälse j fnióskadal med
ödrum gódum m(onn)um ä Sunnudagen næstan fir Thorläks m(ess)o um
sumared 1614. ad Þorkell Sigmundsson gaf Syra olafe Tomassÿne med
handsölum So lätandj Vitnesburd sem hier firer ofann skrifadur stendur, og til
sannenda hier umm Setium Vier Vor Jnncigle fir Nedann þetta Vitnesburdar
bref, Skrifad ä sama deige og äre sem Stad sem firr Seiger.
(L. S.)

(L. S.)

Þesser þrÿr hier Nærst firer framannskrifader Vitnesburder eru so äsigkomner
sä firste er ä kalfsskinne med Einu óskiertu Vaxinsigle annar er & ä
Membrana med tueimur hangandj Vax Jnsiglum þridie er ä Papÿr Med 2ur
hriadum hangandj Vax Jnsiglum ä [E]enrj Reim.
aller eru Vitnesburder þesser, til þÿnga auglÿster 24. Maij 1743. 70
4° lÿtur hier ad manntals þÿngs Act geingen ad Haalse j Fnióskadal þann 24
Maii 1743. Sub. Lit. D. “ [Væntanlega hið sama og kemur fram í skjali nr. 2
(109) a-b en sá texti fylgir hér á eftir].

Háls var vísiteraður af prófasti 3. október 1751. Í vísitasíunni segir:
4°. Adur mentionerud Document eru þesse epterfylgiande ...
70
Skjal nr. 2 (180) a-b. Halldór Benediktsson hélt Háls fyrir 1540 er Bessi Björnsson tók við staðnum
og hélt til um 1544, en á eftir honum hélt Jón Magnússon staðinn fram til 1553 er Teitur Magnússon
tók við en hann er farinn þaðan fyrir 1577. Ólafur Tómasson hélt staðinn frá 1577-1628, sbr. Sveinn
Níelsson: Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 296-297. Skjal nr. 2 (108) a-b (uppskrift séra Sigurðar
Árnasonar á lögfestu Ólafs Tómassonar og vitnisburðunum 1591 og 1614).
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II°. Um Hálsmannatungur á Flateyardals heide 1°. Jsáks brandssonar Vitne,
de dato 1591 med einu hangande Jnnsigle, 2°. tveggia Manna Vitne á
Pergament med 2ur hangande Jnnsiglum under Sama dato. 3°. Þriggia Manna
Vitne á Pappír med 2ur hangande Jnnsiglum og einu burtkomnu um
Vitnisburd Þorkels Sigmundssonar Sama efne áhrærande dat. 1614. 4°. Aftal
fyrer Rette her á Háls Þinge þann 24 Maji 1743 um greindt afrettar Jtak med
vidfestum bilager – Þesse Skilrýke noterud Lit. A B-C.D. 71

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir í umfjöllun um
Draflastaði:
Ítök kirkjunnar eru þessi: ... Hálfar Lambatúngur, liggja á millum Jökulsánna
austan fram á sömu heiði. Hálfur Lángimór á sömu heiði fyrir vestan ána.
Engin not hafa nú ábúendur þessra afrjettarlanda, nema mjög fáa lambatolla
af Kambsmýrum og Lambatúngum. 72

Hér mun átt við Hálsmannatungur.
Ekki virðist Hálsstaður hafa nýtt þetta land mikið, því að í Jarðabók Árna og
Páls segir í umfjöllun um ítakaeignir kirkjunnar:
Afrjettarland á Flateyjardalsheiði, sem máldaginn kallar Hálsmannatungur.
Enginn veit nú hvar sá afrjettur er, og aldrei hefur staðurinn hans notið, svo
menn viti. 73

Guðmundur Skíðason prestur á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október
1581 hafa séð gamlan máldaga Hálskirkju á Hólum. Sá vitnisburður hefur varðveist í
afskrift séra Gamla (Gamalíels) Ólafssonar á Þóroddsstað og tveggja annarra manna
sem gerð var á Hóli í Kinn 12. júní 1608. Þar segir að Hálskirkja eigi „afrétt“ á heiði
út, þ.e. Hálsmannatungur.74
Leifur Ásmundsson og Indriði Árnason gáfu út vitnisburðarbréf að bón séra
Ólafs Tómassonar á Hálsi í Fnjóskadal 20. apríl 1591. Þeir voru báðir barnfæddir í
Fnjóskadal og höfðu dvalið þar alla sína tíð og sögðust hafa vitað, heyrt og haldið
fyrir full sannindi að:
... land þat allt aa mille jokuls aanna aa flateyiar dals heide wt sem kallazt hals
manna tungur sie og hafe verid eign j tolulaus hals stadar kirkiu j fnioska dal,
og alldrei hofum vid heyrt hier nockurn efa aa vera og slykt hid sama hafa
ockar forfedur sagt og borid ockur vngum aaheyrande. hefur og þesse jtala
fylld verid jafnann j ockar minne, af hals stadar kirkiu formonnum. suo leinge
sem huer þeirra hefur stadinn halldid. 75

71

Skjal nr. 2 (247) a-b.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 72.
73
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 91.
74
Skjal nr. 2 (99) a-b.
75
Skjal nr. 2 (96) a-b.
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Ísak Brandsson, 77 ára að aldri, sem var barnfæddur í Fnjóskadal og hafði
mestan hluta ævi sinnar dvalið þar, sagðist aldrei hafa heyrt nein tvímæli eða vafa
leika á því að:
... þad land a mille jokuls anna allt vt a flateyiardalz heide, huert ed kallad er
hals manna tungr, være ei eda verid hefde eign hals stadar kirkju j fnióskadal
med öllu jtölu laust. Slÿkt hid sama bar brandr heitinn fader minn. hafa & þeir
prestar sem j mÿnu minne hafa þann hals stad halldit þessa sÿna jtölu ad
lambarekstre & odrum skylldum arliga uppfyllt, & þeim mönnum lofad
þangad ad reka er þess hafa bedist af þeim ... 76

Vitnisburðurinn var bréfaður að Hálsi í Fnjóskadal 20. apríl 1591.
Í kirkjustól Háls kemur fram að vitnisburðirnir frá 1591 hafi verið lesnir á
þingi 1743 og vitnað er til þinghalds sama ár.
Í óársettri lögfestu séra Tómasar Ólafssonar fyrir Hálsstað lögfestir hann m.a.
„afrétt“ á heiði út, Hálsmannatungur en ekki er minnst á það í óársettri lögfestu föður
hans, séra Ólafs Tómassonar, fyrir Hálsstað sem er að finna á sama blaði. Hvorug
lögfestan ber merki þess að hafa verið lesin upp á þingi eða við kirkju en lögfesta séra
Ólafs virðist hafa verið lesin 1629, 1630 og 1631 þó að ekki sé getið við hvaða
tækifæri. 77
Séra Þorgrímur Jónsson lögfesti Hálsstað á manntalsþingi 8. júní 1724, land,
reka og ítök til ummerkja þar á meðal land á Flateyjardalsheiði á millum Jökulsánna
sem kallast Hálsmannatungur. Hann fyrirbauð alla óleyfða notkun á téðu landi og
ítökum meðan þau eftir lögum ei aftur gangi annars lagði hann sektir þar við eftir
lögum. Inntaks lögfestunnar er að öðru leyti ekki getið en fram kemur að hún hafi
verið uppáskrifuð. 78
Þorgrímur prestur lögfesti aftur Hálskirkjueignir 6. júní 1725. Þar segir um
Hálsmannatungur:
So og lögfeste eg afriett ä Flateyardals Heide ut, sem er allt land þad er liggur
ä millum Jökuls änna, og kallast Hals manna Tungur, effter þeim skiölum og
Documentis er eg þar fyrer Hefe, og eg bÿst vid effter lögum under mitt
Beneficium ad Hallda, þar til þesse Jtök undann Stadnumm gänga ef Nockur
þad Riettlega atelur. 79

Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi samdægurs og svo aftur á
sama stað 24. maí 1743.

76

Skjal nr. 2 (97) a-b.
Skjal nr. 2 (100) a-b. Ólafur Tómasson var prestur á Hálsi 1577-1628 en Tómas Ólafsson var
aðstoðarprestur séra Ólafs föður síns en tók við Hálsi 1628 og hélt til 1656, sbr. Sveinn Níelsson:
Prestatal og prófasta, bls. 297.
78
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.). Lögfesta þessi er í dómabók Benedikts Þorsteinssonar sýslumanns í
Þingeyjarsýslu 1719-1724 í British Library, merkt BL. Add 11096.
79
Skjal nr. 2 (110) a-b.
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Þorgrímur Jónsson Hálsprestur lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar enn 21. maí
1726. Þar á meðal:
... afriett ä Flateiardals Heide ut, Sem er allt Land þad, er liggur ä millum
Jökulsänna, og kallast Hälsmanna tungur ... 80

Lögfestan var lesin upp samdægurs fyrir réttinum á Hálsi í Fnjóskadal.
Jón Þorgrímsson prestur lögfesti Hálsstað 7. apríl 1744 en sú lögfesta er ólík
fyrri lögfestum að því leyti að aukið hefur verið við hana. Það er gert í krafti dóms
sem Jón Benediktsson sýslumaður kvað upp 4. maí 1740 en svo virðist sem að
falsbréf frá 25. júlí 1506 hafi verið lagt fram í málinu og tekið gilt. Um
Hálsmannatungur segir í lögfestunni:
... afriett ä Heide út Haalsmannatungur, Sem er effter út þrickelegum
Documentis Kÿrkiunnar, allt Land ä Millum Jöckulsanna ä FlatEÿardals
Heide út, er Riettenum, ä Nærstlidnu Haalz Manntalz þÿnge Virtest hættu
laust ad Nÿta Og brúka firer Prestenn Vegna Haals Beneficii effter
frammlögdum Documenter þä j Stad. 81

Lögfestan var lesin upp samdægurs að aflokinni guðsþjónustu við Hálskirkju
og við lok guðsþjónustu við Draflastaðakirkju tólfta sama mánaðar. Einnig var hún
lesin upp á manntalsþingi að Hálsi 28. apríl 1744 og á sama stað 29. apríl 1752.
Lögfesta séra Jóns fyrir Hálsstað frá 18. maí 1745 er efnislega samhljóða þeirri
frá 7. apríl 1744 að undanskilinni eftirfarandi viðbót:
Sömuleidis firer bÿd eg Einkanlegast Afriettarland Kÿrkiunnar ä Flateÿardals
heide Millum Jökuls änna, Einum og Sierhuörium, Nefnelegast þo Abÿlis
Manne Þuerär Vid Fnióskadal edur Nockrum af hanns hälfu, Nema Mitt kome
þar leife til ... 82

Lögfestan var lesin samdægurs fyrir manntalsþingi á Hálsi og aftur á sama stað
14. apríl 1746.
Raunar má ætla að ágreiningur um Hálsmannatungur hafi verið byrjaður
nokkru fyrr, samanber það sem segir framar í þessum kafla í skýrslu um prestaköll í
Þingeyjarþingi 1724 og 1725 að afréttarpartur á Flateyjardalsheiði sé undir
„prætention“.
Jón prestur Þorgrímsson á Hálsi skrifaði Oddi Ólafssyni lögréttumanni á Þverá
í Dalsmynni bréf 21. maí 1743. Efni bréfsins varðar þrætuland milli Jökulsánna á
Flateyjardalsheiði sem hann taldi tilheyra Hálskirkju samkvæmt skjölum hennar og
segist hann ekki munu sleppa því undan kirkjunni svo lengi sem dómur hnekki ekki
skilríkjum hans. Hann hafi hins vegar orðið þess áskynja síðastliðið sumar að Oddur
80

Skjal nr. 2 (101) a-b.
Skjal nr. 2 (102) a-b. Sami prestur lögfesti Hálsstað á ný 18. maí 1745, 7. júní 1770, 3. júní 1779 og
4. október 1782 en þær lögfestur eru efnislega samhljóða lögfestunni frá 7. apríl 1744 og því er
innihalds þeirra ekki getið, sbr. skjal nr. 2 (103) a-b – skjal nr. 2 (106). Flestar þessara lögfesta voru
lesnar upp oftar en einu sinni.
82
Skjal nr. 2 (103) a-b.
81

672

673
703
vildi eigna umboðs- og ábýlisjörðu sinni Þverá í Fnjóskadal allt ofannefnt land eða
nokkurn hluta þess. Þar sem eignartilkall Ólafs stangist á við eignarheimildir
Hálskirkju þá sé ekki um annað að ræða en láta dómstóla skera úr um hvort sé réttara.
Hann minnir því Ólaf á loforð hans um að mæta á manntalsþingi að Hálsi 24. maí
næstkomandi með öll sín skilríki til þess að fá úrskurð í málinu fyrir dómi.83
Þeir séra Jón og Oddur mættu á þingi á Hálsi 24. maí 1743 og lagði Jón
ofannefnt bréf fyrir réttinn. Oddur lagði fram innlegg þar sem hann fór fram á að
málið yrði ekki tekið fyrir nú og að beðið yrði með allar vitnaleiðslur varðandi landið
milli Jökulsánna á Flateyjardalsheiði sem hann segir að hafi í langan tíma legið undir
Þverá og Draflastaði. Ástæðan var elliburðir hans og það að hann hefði engin
fyrirmæli fengið frá húsbónda sínum Bjarna Péturssyni. Hann bað því um að málið
yrði tekið fyrir eftir næstkomandi alþing og lofaði að vera búinn, fyrir þann tíma, að
leita svars hjá húsbónda sínum um hvernig hann vildi láta taka á því.
Því næst spurði séra Jón Odd hvort hann hafi ekki sjálfur notað og leyft öðrum
að nota umrætt þrætuland síðastliðið sumar þrátt fyrir að prestur hafi síðastliðið vor í
návist Odds lögfest umrætt land Hálskirkju. Oddur játar að hafa notað landið því að
hann hafi ekki betur vitað en sér væri það óhætt því að það tilheyrði leigu- og
ábýlisjörðu sinni Þverá til helminga móti Draflastöðum. Hálsprestur krafðist þess að
eignarheimildir kirkju hans væru lesnar upp fyrir réttinum. 84
Þeir Vigfús Pétursson á Hömrum í Reykjadal og Eyjólfur Tómasson á
Vatnsleysu í Fnjóskadal, sem votta að ofangreind skjöl séu rétt skrifuð upp, sögðust
aðspurðir hafa með leyfi séra Þorgríms heitins Jónssonar rekið lömb sín í áðurgreint
land milli Jökulsánna á Flateyjardalsheiði árið 1723, sama ár og þeir staðfestu afritin.
Með skjölum sínum og vitnisburðum taldi séra Jón sig hafa sýnt fram á að
Hálsmannatungur, þ.e. allt land milli Jökulsánna á Flateyjardalsheiði liggjandi fyrir
innan Grímsland en fyrir utan Kambsmýrarland, tilheyrðu Hálskirkju. Þrátt fyrir að
Oddur Ólafsson hafi haft tvö ár til þess að ráðfæra sig við húsbónda sinn, Bjarna
Pétursson á Skarði á Skarðsströnd, hefði hann engin gögn lagt fram til þess að hnekkja
eignarheimildum Hálskirkju. Engu að síður hefði hann notað landið leyfislaust árið
1742 en ekki 1741 er hann lögfesti það þó að séra Jón hafi ekki komist að því fyrr en
síðastliðið haust í lambaréttum. Hann segist þó tilbúinn að horfa í gegnum fingur sér
varðandi þessa aðtekt Odds, þótt hún sé ólögleg, vegna vinsamlegrar framkomu hans.
En þar sem hann viti ekki til þess að hefð séra Þorgríms Jónssonar, forvera síns og
83

Skjal nr. 2 (109) a-b. Sjá einnig skjal nr. 2 (180) a-b.
Skjölin sem lesin voru upp og eru ekki nefnd hér eru vitnisburður Ólafs biskups Hjaltasonar um
máldaga Hálskirkju frá 21. október 1565, sbr. ÍF XIV, bls. 422, þriggja presta vitnisburður frá 1506,
sbr. skjal nr. 2 (95), afrit af máldögum Auðunar rauða biskups frá 1318, Péturs Nikulássonar biskups
frá 1394 og Ólafs Hjaltasonar biskups frá 1461-1510, sbr. ÍF II, bls. 439, ÍF III, bls. 572, ÍF V, bls. 298,
vitnisburðir Ísaks Brandssonar, Leifs Ásmundssonar og Indriða Árnasonar allir frá 20. apríl 1591, sbr.
skjal nr. 2 (96) a-b – Skjal nr. 2 (97) , og óársett lögfesta Ólafs Tómassonar upplesin 1629-1631, sbr.
skjal nr. 2 (100) a-b. Afrit af þessum skjölum voru gerð af Vigfúsi Péturssyni á Hömrum í Reykjadal og
Eyjólfi Tómassyni á Vatnsleysu í Fnjóskadal 11. september 1723. Einnig fylgdi með lögfesta séra
Þorgríms Jónssonar fyrir Hálsstað frá 6. júní 1725.
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föður, á landinu milli Jökulsánna á Flateyjardalsheiði sé lögformlega kærð, auk þess
sem ekkert hafi komið fram sem kynni að veikja hefð séra Þorgríms, þá væntir hann
þess að hafa óraskanlega hefð á landinu fyrir hönd Hálsstaðar sem skjöl kirkjunnar
sýni að nái aftur um 208 ár og máldagabréfin frá 1312 til 1739.
Þar sem svo sterk og forn hefð sé á þessu landi þá spyr hann réttinn hvort hann
eigi að láta það af hendi vegna óreglulegrar notkunar og án þess að nokkur skjöl séu
fyrir hendi sem sýni að umrætt land tilheyri Þverá að öllu leyti. Að endingu biður séra
Jón réttinn um úrskurð sem sýni að Hálsmannatungur milli Jökulsánna á
Flateyjarheiði sé óraskanleg eign Hálsstaðar.
Rétturinn ákvað að þar sem eigandi Þverár væri fjarverandi þá væri réttast að
bíða með að fella dóm í málinu. Oddur og séra Jón komust því að samkomulagi um að
Oddur gerði Bjarna Péturssyni á Skarði viðvart og útvegaði endanlegt svar hans upp á
málefnið fyrir lok ágústmánaðar. Þangað til virtist réttinum þó hættulaust að séra Jón
notaði umþrætt land vegna Hálsstaðar í krafti framlagðra skjala. 85
Í jarðaskjölum Þingeyjarsýslu er að finna mjög skaddað bréf sem er stílað á
Odd Ólafsson. Ekki er lengur hægt að sjá hvenær bréfið var skrifað en fullvíst má telja
að það sé skrifað í beinu framhaldi af framannefndum atburðum og í seinasta lagi rétt
fyrir 29. október 1750 en þá var Oddur borinn til grafar. Nafn þess sem skrifar hefur
einnig tapast en sjá má af bréfinu að hann hefur líkast til verið umboðsmaður Bjarna
Péturssonar á Skarði á Skarðsströnd. Hann getur þess að hafa fengið bréf frá Bjarna,
sem hann sendir Oddi, en í því minnist hann á landsreit nokkurn á Flateyjardalsheiði
sem hann kallar Lambatungur. Þær telur Bjarni tilheyra jörðu sinni Þverá í Dalsmynni
að hálfu til móts við Draflastaðakirkju. Bréfritari heldur áfram og segir:
... Nu mun ydur kunigt ad Halsprestar Eigna [svo, réttara væri: vegna]
Halsstadarkirkiu Eygna sier landzreit a somu heidi (eg meyna) so kalladar
Halsmannatungur, j hvern landz reit presturenn Sal. sira Þorgrymur Jonsson
leifde nockrum bændum lamba uppRekstra fyrer [skjal skert, tilgáta afritara:
nokkrum, en plássið virðist of lítið til að það gangi upp] árum. Skilldest mier
þa so sem Lambatungur þessar skilldu vera þessar Halzmannatungur þar
ohægt være ad upp[götva edur a]ætla hvar þær annarz være þar i þui landz
platze og hyggur landsete muni a [skjal skert]umm fortallde mier þetta edur
nafns landplatsins umm breiting huerrar iardar kirkiu eg epter innzigludumm
skiolum og maldogumm eigna halfar þessar Lambatungur. Eg meina epter
skiölum a motz vid þuerarmenn at þuer[armenn epter] skiolum og maldogum
Eyg[na sier] nordur til Sal. Indr[ida] Flouentssonar [versific]eradar copiur
[skjal skert] 86
85
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Bréfritari sagðist hafa heyrt að séra Jón, sonur ofangreinds séra Þorgríms, sé
farinn að endurnýja þrætuna. Þess vegna vilji Bjarni á Skarði að bréfritari fái sér öll
þau skjöl er hann kynni að hafa fyrir Þverá fyrir utan það sem hann hafi ávikið en öll
þau skjöl séu hjá Bjarna Indriðasyni á Draflastöðum. Þar geti Oddur nálgast þau og
nýtt sér til þess að sýna að Þverármenn hafi, eftir innsigluðum skjölum, verið eignaðar
umræddar Lambatungur að hálfu sem hafi fylgt jörðinni óátalið í langan tíma. Fleira
segist bréfritari ekki hafa í höndunum fyrir jörðinni. Hann biður Odd þó um að aðgæta
eftirfarandi atriði:
1° Um nafn landsplátsins, því þér (kannske) eignid ydar ábýli ekkert af
Hálsmannatungum 2° Um datum á mínum skjölum og því presturenn hefur
sínu eptirkalli til ástædu 3° Um vissu og fjölda innsiglanna á hvorumtveggja
documentanna h[já] yður segja mínar Copiur áðurtaldar, sem þér hafid uppá
að byggja [skjal skert, áframhald illæsilegt og samhengislaust] ... 87

Lögfesta séra Sigurðar Árnasonar fyrir Hálsstað frá 1. júní 1830 er efnislega
samhljóða þeirri frá 7. apríl 1744. Henni var þó mótmælt er hún var lesin upp fyrir
manntalsþingi á Ljósavatni 2. júní 1830 af eiganda Draflastaða sem frambar að
kirkjan þar ætti hálfar Hálsmannatungur til móts við Hálsmenn.88
Þann 2. júní 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir kirkjujörðina Háls en
þinglýst þann 16. sama mánaðar. Þar koma fram eftirfarandi upplýsingar um
Hálsmannatungur:
Afrétt fylgir Beneficis á Flateyardalsheiði. Hálsmannatungur - Landamerki
þeirra eru:
Að norðan: Ytri-Jökulsá
Að austan: Fjallsbrún
Að sunnan: Syðri-Jökulsá
Að vestan: Dalsá. 89

Pétur Jónsson, prestur á Hálsi skrifaði undir landamerkjalýsingu
„afréttarinnar“. Lýsingin var samþykkt af; Geirf. Tr. Friðfinnssyni vegna Grímslands,
Magnúsi Jónssyni fyrir Heiðarhús og Karli Friðrikssyni vegna Kambsmýra.
Þórhallur Bjarnarson biskup skrifaði prófasti í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi
25. janúar 1910 og svaraði spurningu hans um hversu háa leigu skyldi taka fyrir
(1681-1768) bjó á Skarði á Skarðsströnd frá um 1705-1748 og á Staðarhóli 1748-1756, en fluttist þá
aftur að Skarði og bjó þar til dauðadags. Bjarni var fæddur á Þverá í Dalsmynni og hefur eflaust átt
jörðina, sjá Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 I, bls. 188.
Umræddur séra Þorgrímur Jónsson (1687-17. febrúar 1739) var prestur á Hálsi í Fnjóskadal og séra Jón
sonur hans (1714-1798) vígðist aðstoðarprestur hans 30. september 1736 og fékk brauðið við fráfall
föður síns. Hann mun hafa átt í langvinnum deilum um skóglendi Hálsstaðar, sbr. Páll Eggert Ólason:
Íslenzkar æviskrár III, bls. 312 og V, bls. 136. Indriði Flóventsson (f. um 1650) var hreppstjóri og bjó á
Draflastöðum, sonur hans hét Bjarni (f. um 1680), sbr. Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 354.
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svonefndar Lambatungur sem væru ítak frá Hálskirkju í Fnjóskadal á
Flateyjardalsheiði. Biskup svaraði því til að í síðasta mati væru Hálsmannatungur
„afréttarpartur“ taldar öðrum leigðar og væru þær og Lambatungur eitt og hið sama
enda væri eftirgjaldið jafn hátt.90
Hreppstjóri Hálshrepps skrifaði sýslumanni Þingeyjarsýslu þann 16. nóvember
1914 og sendi honum afgjaldaskrá kirkjueigna í hreppnum fyrir árið. Hann gat þess að
þetta væri líkast til í síðasta skipti sem hann sendi frá sér slíka afgjaldaskrá þar sem
ábúendur Birningsstaða og Kambsstaða hafi fengið leyfi til að kaupa jarðir sínar. Að
vísu stæði þá eftir sú landspilda á Flateyjardalsheiði sem Hálsmannatungur nefnist en
ekki hafi tekist að leigja þær út nema sum ár síðan hann tók við umsjá kirkjueigna.
Enda sé ekki við öðru að búast eftir að öll byggð lagðist niður á Flateyjardalsheiði.
Eftir að það gerðist sé umræddur landskiki ekki notaður til annars en upprekstrar en
þar í kring séu „afréttarlönd“ yfirdrifin. Eins og horfi við með eyðijarðirnar á
Flateyjardalsheiði gerir hreppstjóri sér engar vonir um að Hálsmannatungur muni gefa
landssjóði nokkrar tekjur í framtíðinni. Hann hafi hins vegar borið það upp við
hreppsnefnd Hálshrepps hvort hún hefði ekki áhuga á að kaupa þennan landskika og
telur það ekki ólíklegt ef verðið verði á bilinu 50-75 krónur. Ekkert formlegt tilboð
liggi þó fyrir enda hafi fasteign hreppsins þar í kring, Kambsmýrar og Almenningur,
engar tekjur gefið af sér í fleiri ár og því sé skiljanlegt að hreppsmenn sýni ekki
ákafan áhuga að auka landeign sína á svæðinu. Hreppstjóri var þó ekki vonlaus um að
hreppurinn kynni að kaupa fyrir áðurnefnt verð enda sé vilji hreppsbúa að hafa umráð
yfir sem mestu af „afréttinni“. Hreppstjóri spyr hvort sýslumaður sé samþykkur
sölunni og hvort hann sé til í að koma erindinu áleiðis. Hann telur óþarft að láta fara
fram virðingu á Hálsmannatungum, þrátt fyrir að lögin kveði á um það, enda þekki
sýslumaður aðstöðu og ásigkomulag eyðijarðanna á Flateyjardalsheiði nógu vel til
þess að geta verið með eða móti sölunni. Að endingu getur hann þess að ástæður hans
fyrir að mæla með sölunni séu þær að það sé landssjóði fyrir bestu og langeðlilegast
og heillavænlegast sé að „afréttarspilda“ þessi sé í umsjá og eigu hreppsfélagsins sem
hún liggi í.
Sýslumaður skrifaði Stjórnarráðinu 24. nóvember 1914 og mælti með því að
hreppnum yrðu seldar Hálsmannatungur fyrir 50-75 krónur. Hann sagðist ókunnugur
þessum „afréttarlöndum“ og vissi því ekki hversu mikið verðmæti landspildunnar
væri í raun og veru. Hins vegar væri honum fullljóst að litlar líkur væru á því að
eyðijarðirnar umhverfis spilduna á Flateyjardalsheiði byggðust að nýju og enn þá
minni líkur á því að kirkjujarðasjóður fengi nokkrar tekjur af landinu, a.m.k. fyrst um
sinn. Einnig væri hann sammála því að eðlilegast væri að þetta „afréttarland“ yrði
eign Hálshrepps líkt og eyðijörðin Kambsmýrar. Hann taldi ónauðsynlegt að leggja í
þau umsvif og kostnað sem fylgdu virðingargerð og mælti loks með því að Hálshreppi
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yrði selt landið fyrir 75 krónur. Stjórnarráðið skrifaði sýslumanni 11. febrúar 1915 og
tilkynnti að það væri fúst til að selja Hálsmannatungur fyrir 75 krónur. 91
Hreppsnefnd Hálshrepps skrifaði hreppstjóra 6. ágúst 1915 og tilkynnti honum
að hreppsnefndin hefði tekið málið fyrir á fundi og komist að þeirri niðurstöðu að
hreppinum væri ekki þörf á að kaupa Hálsmannatungur. Ástæðan væri sú að þær yrðu
ekki notaðar til annars en upprekstrar og „afréttarlönd“ hreppsins væru yfirdrifin. Hins
vegar hafi nefndin verið sammála um að eðlilegast væri að hreppurinn hefði
eignarumráð yfir landspildunni því að þannig stæði hann best að vígi með að geta haft
einhver not af henni fyrr eða síðar. Hreppurinn væri þó ekki tilbúinn til þess að bjóða
meira í hana en 50 krónur.
Hreppstjóri tilkynnti sýslumanni niðurstöðu hreppsnefndar með bréfi 27. júlí
1915. Í því mælti hann með að salan færi fram þar sem um lítið og nytjarýrt land væri
að ræða og litlar líkur á því að hægt væri að leigja það út. Sýslumaður tilkynnti
Stjórnarráðinu þetta með bréfi 6. ágúst 1915 en skrifað hefur verið á bréfið í
Stjórnarráðinu að óþarfi sé að slá af verðinu þó svo að hreppsnefndin reyni að prútta.
Stjórnarráðið bað sýslumann, í bréfi frá 2. febrúar 1916, að tilkynna hreppsnefndinni
að verðið fyrir Hálsmannatungur væri 75 krónur og það yrði ekki lækkað. 92
Að sögn Jóhanns Skaptasonar árið 1969 eru Hálsmannatungur afréttarland
Fnjóskdæla. 93 Er allvíða sagt að landið sé eign Hálshrepps, en ekki hefur fundist afsal
sem staðfestir það.
Um Hálsmannatungur segir Jón Sigurðsson í Ystafelli í bókinni SuðurÞingeyjarsýsla: 94
Svo nefnist landið milli Jökulsánna, sem báðar koma úr háfjallaskálum með
jökulfönnum nálægt 1000 m yfir sjó. ... Hálsmannatungur eru frítt land og
engjar góðar með nautgæfum heyjum. Bezti hluti tungnanna heitir
Lambagrænur. Þar vildi Baðstofu-Jón helzt byggja, en fékk fullt afsvar hjá
Hálspresti. En Hálskirkja hefur átt land þetta frá ómunatíð, og eru þar engar
byggðarsagnir.

5.5

Kambsmýrar

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir í umfjöllun um
Draflastaði:
Ítök kirkjunnar eru þessi: Selstöðu á Gönguskarði á Þrengíngaseli, og hefur
áður brúkast en nú ekki í nokkur ár. Kambsmýrar á Flateyjardalsheiði austan
framm milli Jökulsár og gömlu rjetta. Á þessu landsplássi hefur hjáleiga bygð
91
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verið, og skrifast hún í hjáleigna röðunni. Hálfar Lambatúngur, liggja á
millum Jökulsánna austan fram á sömu heiði. ... Engin not hafa nú ábúendur
þessra afrjettarlanda, nema mjög fáa lambatolla af Kambsmýrum og
Lambatúngum. 95
...
Kambsmýrar, eyðihjáleiga, Bygð í afrjettarlandi út á Flateyardalsheiði hjer
um fyrir 50 árum, og varaði bygðin inn til næstu 6 ára.
Dýrleikinn óviss því kotið tíundaðist ekki.
...
Útigángur er oftast enginn fyrir fannlögum, og efast menn því að þetta kot
muni aftur byggjast, annars er landið gott og grösugt. 96

Draflastaðir voru vísiteraðir af prófasti 5. október 1751. Í vísitasíunni segir:
4°. Um Eigner Kyrkiunnar frammkemur her ej annad, enn nærsta Biskups
Visitatia Hr. Halldórs Brinjólfssonar af 29 Junii 1748 ...
... Enn hvert Lamba tollar af Kambsmýra Landi á flateýardalsheide, heyra
Kyrkiunne eda Jördunne til, þar um frammkemur eckert eptertakanlegt hier i
stad. 97

Erlendur Jónsson prófastur seldi, eftir umboði Gísla Magnússonar biskups,
Draflastaði, 60 hundruð að dýrleika, með hjáleigunni Grímsgerði ásamt Kambsmýri
og meðfylgjandi kúgildi. Gjörningurinn fór fram 29. júní 1773 og keypti Árni
Hallgrímsson jarðirnar fyrir þrjú stórhundruð ríkisdali specie. 98
Á Alþingi 1798 var lesið upp afsalsbréf Guðrúnar Þórarinsdóttur frá 19.
febrúar 1796 fyrir jörðinni Kambsmýri, fimm hundruð að dýrleika, til Sigurðar
Bjarnasonar fyrir 30 ríkisdali courant. 99
Lögfesta fyrir Kambsmýrum var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi 25. maí
1804 og átalin af Jóni Þorkelssyni eigandi Austarikróka. Hvorki inntaks lögfestu né
mótmæla er getið.100
Á manntalsþingi á Hálsi 17. maí 1818 lét ónafngreindur prestur lesa upp
lögfestu fyrir eignarjörð sinni Kambsmýrum. Inntak lögfestunnar kemur hins vegar
ekki fram. 101
Sauðaþjófnaðarmál bræðranna Jóns og Rafns Þorsteinssona var tekið fyrir í
aukarétti á Hálsi 16. og 18. júní 1831. Þeir bræður, synir Oddnýjar Rafnsdóttur ekkju
á Kambsmýrum, játuðu að hafa á síðastliðnu sumri, nokkru eftir fráfærur eða í
95
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sláttarbyrjun, handsamað þrjú aðkomulömb á kvíunum á Kambsmýrum, borið þau inn
í fjárhús og afmarkað þau undir mark móður sinnar. Af því búnu ráku þeir lömbin út í
„afréttina“ í hverri kotið lá. Hin afmörkuðu lömb tilheyrðu bændunum á Garði og
Breiðabóli sem sögðust hvorki hafa fengið Kambsmýramæðginunum lömb síðastliðið
sumar né gemlinga í vetur. 102
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er sjálfseignarjörðin Kambsmýrar sögð 5
hundruð. Árstekjur af afréttarleigu eru einn ríkisdalur. 103
Fjallað er um Kambsmýrar í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur m.a. fram:
Kambsmyrar. talin 5 hndr. ad dyrleika. ... Uteingi og landvidd mikil ad
ummáli; landskostir til þrifa og málnytu i betralagi; utheyskapur bædi á þurru
og votu töluverdur, ... dalitil not af fjallagrösum til heimilisbrúkunar. ... 104

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Kambsmýra hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Kambsmýrar eru einnig fengnar úr
matinu:
Jörð þessi sem hefir verið í eyði til langs tíma, og hús þar og mannvirki
niðurfallin, liggur innantil á Flateyjardalsheiði. Er þar afar snjóþungt,
vorharðindasamt og illviðragjarnt. Landrými er geysimikið og sumarland hið
bezta. Slægjur líka fjarska víðlendar og allgrasgefnar, samfeldir mýraflákar,
mólendi og hálfdeigjur, nokkuð eflaust véltækt. Undanfarið hefur landið verið
notað til upprekstrar og slægna, en tiltölulega lítið, þar eð upprekstrarlönd eru
allmikil umhverfis, en erfitt um heyskap sökum fjarlægðar, vegleysu og enda
vangæfra þurka. Landið metið Kr. 800.00 105

Samkvæmt matinu á og notar Valdimar Valdimarsson í Böðvarsnesi
Kambsmýrar.
Landamerkjabréf fyrir Kambsmýrar var útbúið þann 20. apríl 1885 og þinglýst
27. maí sama ár. Þar stendur:
Að sunnan ræður merkjum Skeiðislækjargil ofan af fjalli og úr því bein stefna
á Merkivörðu á Miðhólum. Að vestan ræður bein lína [strikað yfir, stefna] frá
nefndri merkivörðu norður á miðjan Almannakamb, þá Dalsá norður til SyðriJökulsár. Að norðan ræður Syðri-Jökulsá frá því hún fellur í Dalsá og á fjall
upp. Að austan ræður hæsta fjallsbrúnin. 106

Karl E. Friðriksson skrifaði undir landamerkjabréfið fyrir hönd Hólmfríðar
Halldórsdóttur. Það var samþykkt af: Hannesi Friðrikssyni fyrir hönd eiganda
Austarikróka, Pétri Jónssyni fyrir hönd Hálskirkjulands og Birni Bjarnasyni fyrir hönd
Vestarikróka.
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Kambsmýrar komust um skeið í eigu Hálshrepps, en voru seldar bónda í
Böðvarsnesi árið 1916. 107
Í umfjöllun Jóns Sigurðssonar í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla er vitnað til
Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um byggð og byggðarmöguleika.
Einnig kemur fram, að byggð hafi verið komin þar á árið 1806. Megi ætla, að þar hafi
verið oftast búið til ársins 1896. Jörðin var í eyði 1896-1918, en í byggð 1918-1929.
Síðan var stundum sumarvist í Kambsmýrum við heyöflun og jafnvel selför. Var
selstöðunni ekki að fullu lokið fyrr en skömmu fyrir 1940. 108
5.6

Kotamýrar

Fram kemur í kvörtunarbréfi séra Odds Bjarnasonar á Þóroddsstað skrifuðu á Alþingi
6. júlí 1673 að Björn Magnússon hafi byggt eða byggja látið út úr landi Náttfaravíkur
jörðina Kotamýrar sem hann segist ekki vita betur en sé land Þóroddsstaðar. Í bréfi
séra Eiríks Þorleifssonar sem hélt Þóroddsstað á 19. öld kemur fram að ráða megi af
kvörtunarbréfinu og byggingarbréfi sem sé líklega frá 1638, að:
Heila landed mót Vestre Hafe Vered þad sem Svíná Heldur framm til Fialla
afrettar land Výkum til Heirande, Og so Vel Halded Þóroddsstadar Kyrkiu
eign sem Hitt Landstikked frá Svínáróse, Og Náttfara læk til Ofeigshellirs,
Jafnvel þótt lykur Dragest [yfirstrikað: til] ad þvi, ad þetta Hafe sá lands
partur Vered, sem i fyrstu Hafe giefenn vered til Stadanna i Reikiadal fyrer
afréttar land, enn Hafe þó Öndverd lega fyrer Siálfra þeirra Hyrdu Og af
skipta leise frá þeim Horfed til Þoroddsstadar, unns Hann þad aptur Miste til
Skridu Eyganda i tyd Sr. Gunnlaugs Jons sonar. 109

Land þetta, sem hafi verið í byggð í meira en 100 ár, hafi með gjöf Jóns
Benediktssonar sýslumanns á dánarbeði orðið fasteign fátækra í Reykjadal. Hann efast
þó um að Rauðaskriða hafi með löglegum hætti:
... ad komest á lande þvi i Öndverdu Haft eptir Orækum máldaga, þvi lysa
gamlar lóg festur Hér, sem yfergrípa Heila Kotaland fyrer Vestann Ána, Og
Siálfann bæenn þar med, Hvórium bádir þeir Fedgar Og þá eigendur
Kotalands Lögmadur Benedict af 22 Maí, 1726. Hefir þynglyst á Liósavatne
og Prótócolerad á kiærulaust, Og Sómu leides Sonur Hanns Syslumadur Jon
n<o>ckrum sinnum i afa Myns Sira Sæmundar Sál. tyd, Og Mót mælte þeim
alls ecke. 110

107

Skjal nr. 28 (4).
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 132.
109
Skjal nr. 2 (77). Oddur Bjarnason hélt Þóroddsstað á árunum 1665-1677/78 en séra Gunnlaugur
1660-1665, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 298. Umræddur Björn Magnússon er líkast
til samnefndur sýslumaður og klausturhaldari á Munkaþverá 1662-1695, sbr. Páll Eggert Ólason:
Íslenzkar æviskrár I, bls. 235-236. Skriða sú sem talað er um er líkast til Rauðaskriða í Aðaldælahreppi.
110
Skjal nr. 2 (77). Jón Benediktsson sýslumaður í Þingeyjarþingi andaðist í Rauðaskriðu 1. maí 1776,
sbr. Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár II, bls. 59. Séra Sæmundur Jónsson hélt Þóroddsstað 1748108
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E. Þorleifsson og Pétur Jónsson votta að bréf Odds sé rétt skrifað eftir
frumritinu á Þóroddsstað 4. ágúst 1828. Fjórir menn votta svo að rétt sé skrifað eftir
skjölum Þóroddsstaðarkirkju en sá vitnisburður er ódagsettur.
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1712 er eftirfarandi:
Kotamyre kallast eyðikot utantil við Svíná í áðursögðum afrjett
[Náttfaravíkum]. Bygt hjer um fyrir 40 árum á fornu selstæði að forlagi
Björns Magnússonar að Múkaþverá, sem vildi eigna Skriðu kirkju þennan
part afrjettarins, en síðan reyndist hann eign Staðarkirkju og hinna staðanna
sem hjer eiga ítök [Grenjaðarstaðar og Múla]. Bygðin varaði fáein ár, því
kýtingur var um kotið.
Landskuld meinast að verið hafi 40 álnir í landaurum. ...
Aftur má hjer byggja sem áður segir um Naustavík, þó hjer sje miður til
sjávarafla komið. 111

Í erfðaskrá Jóns Benediktssonar sýslumanns, sem dagsett er 25. september
1775, ánafnar hann fátækum, guðsvoluðum þurfamönnum sem bornir og barnfæddir
eru í Reykjadalshreppi Kotamýrar, hjáleigu eða heimaland Rauðaskriðu og 10
hundruð að dýrleika, ásamt landi á Hurðarbaki en að fráskildum reka. 112
Lögfesta fyrir Kotamýrum var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi 11. maí 1810
Inntaks lögfestunnar er ekki getið en fram kemur að enginn hafi mótmælt henni. 113
Á manntalsþingi á Ljósavatni 5. júní 1816 var lesin upp lögfesta Gísla
Jónssonar hreppstjóra á Breiðumýri, fyrir Kotamýrum sem sé fátækraeign
Helgastaðahrepps. Inntaks er hins vegar ekki getið. 114
Lögfesta fyrir kristfjárjörðinni Kotamýrum, fátækraeign Helgastaðahrepps, var
lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 16. maí 1828. Inntaks lögfestunnar er hins
vegar ekki getið. 115 Á sama manntalsþingi var lesin upp lögfesta séra Eiríks
Þorleifssonar fyrir Þóroddsstaðar beneficio, heimalöndum þess auk lands- og
rekaítökum en hann taldi að sum þeirra væri flestum mönnum ókunn. Inntaks
lögfestunnar er ekki getið en Jakob Pétursson hreppstjóri Helgastaðahrepps mótmælti
lögfestunni því að hann taldi að hún gengi upp á Kotamýraland, suður fyrir garð þann
sem liggi fyrir utan Náttfaralæk.116
Jakob Pétursson hreppstjóri var einn af þeim sem mótmælti lögfestu séra
Eiríks Þorleifssonar, fyrir eignum og ítökum Þóroddsstaðarprestakalls, vegna

1784 og sonarsonur hans séra Eiríkur Þorleifsson 1826-1842, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og
prófasta, bls. 299.
111
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 111.
112
Skjal nr. 2 (287).
113
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.31).
114
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.41).
115
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.45).
116
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.46).
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Kotamýra fátækraeignar. Inntaks lögfestunnar, sem lesin var upp á manntalsþingi á
Helgastöðum 4. júní 1832, er ekki getið. 117
Lögfesta fyrir jörðinni Björgum frá árinu 1679 var lesin upp á manntalsþingi á
Ljósavatni 19. maí 1855. Inntaks er ekki getið en sýslumaður sá ástæðu til þess að
geyma fátækraeigninni Kotamýrum allan sinn rétt til löglegra mótmæla því að
lögfestan lýsi landeign Bjarga að Svíná. 118
Á manntalsþingi á Ljósavatni 23. maí 1856 var lesin upp lögfesta Kotamýra,
fátækraeign Helgastaðahrepps, sem dagsett var 25. maí 1822 og þinglesin þremur
dögum síðar. Inntaks lögfestunnar er ekki getið en henni var mótmælt af Jóni
Einarssyni, ábúanda Bjarga, með tilliti til landeignar Kotamýra á Hurðarbaki til
Purkár. 119 Sömuleiðis var þá lesin upp óstaðfest afskrift af lögfestu Bjargalands frá
1679 sem var mótmælt af J. Péturssyni, umráðamanni Kotamýra, að því leyti sem hún
stangaðist á við lögfestu Kotamýra. 120
Tveir menn votta um vitnisburð Magnúsar Þorvaldssonar sem svarinn var á
Þóroddsstað 10. maí 1821. Þar segir Magnús að frá því hann muni fyrst eftir sér, þ.e. í
um 40 ár, hafi selanætur verið lagðar fyrir norðan Svíná sem sumir kalli Kotafjöru.
Eigendur nótanna og þeir sem hafa lagt þær hafi ætíð fengið leyfi til þess hjá
Þóroddsstaðarpresti og greitt honum, en ekki eiganda Kotamýra, ákveðið gjald fyrir.
Þessu til frekari staðfestu greinir hann frá því að bræðurnir Sveinn og Jón á
Kotamýrum lögðu eitt sinn selanætur sínar fyrir innan Svíná (sem nú er kölluð Purká)
með leyfi sýslumannsins Jóns Benediktssonar á Rauðaskriðu. Næturnar sáu þeir aldrei
aftur en Magnús segir að þeir hefðu aldrei ráðist í þessa framkvæmd ef sýslumaður,
sem var húsbóndi þeirra, hefði haft nokkurn rétt til að leigja þeim nótlög fyrir utan
umrædda á. 121
Þrír menn votta að vitnisburður Magnúsar sáluga, sem var í Naustavík,
áhrærandi lagningu selanóta og afgjald þar af fyrir norðan Svíná sé réttur. Mennirnir
segjast hafa heyrt og vitað þetta í mörg ár, þ.e. Einar Erlendsson á Björgum í 34 ár,
Jón Einarsson á sama bæ í jafn mörg ár, Jón Sturluson á Nípá í 30 ár, Þorvaldur
Magnússon á Kaldbak í 40 ár, Sören Jónsson á Geirbjarnarstöðum í 35 ár og Hjalti
Illugason á Granastöðum í 31 ár. Umræddur vitnisburður var bréfaður 20. desember
1820. 122
Eiríkur Þorleifsson prestur á Þóroddsstað var mjög ósáttur við að
Þóroddsstaður ætti ekki Kotamýrar. Hann samdi 30. janúar 1829 athugasemdir við
það sem það sem hann kallaði munnsögn Margrétar, en prestur hafði undir höndum
afrit af kaupbréfi Margrétar nokkurrar frá því um 1500 er hún seldi Rauðaskriðu. Hún
117

Sbr. skjal nr. 2 (A.6.50).
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.57).
119
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.61).
120
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.62).
121
Skjal nr. 2 (77).
122
Skjal nr. 2 (77).
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mun hafa sagt kaupvottum til landamerkja og eigna jarðanna en þeir skrifað frásögn
hennar niður síðar eins og bréf þeirra vitnar til um. Í máli hennar segir um eignir
Rauðaskriðu:
Sagde þrátt nefnd Margriet, ad Skrida ætte af Riett á Hurdarbake, og þar
allann Reka, Fyrer þvi af Riettar Lande ... 123

Prestur segir að ljóslega komi fram að rekinn sé fyrir öllu landi en nái þó ekki
lengra suður en til Galtahellis. Af því er ljóst að landið í vestanverðu fjallstaglinu hafi
ekki heldur náð lengra suður því að annars hefði rekinn átt að ná til Litlufjöru suður.
Það hafi hins vegar aldrei verið tilfellið heldur hafi forvaði Galtahellis verið rekamark
Rauðaskriðu að sunnan frá fyrstu tíð. Hann heldur áfram og segir þessi:
... tvi tekenn Orda tiltæke Margrétar; og þar, og aptur, Fyrer þvi lande, Syna
lióslega land Vógstenn i fiallenu ad Vestan, sem allur grase gróenn á þeirre
tíd, Hefur Vered nógur fyrir fiár af Rétt frá Skridu ... 124

Prestur segir jafnframt að mögulegt sé að kaupvottarnir hafi misheyrt orð
Margrétar og hún sagt Urðarbak en ekki Hurðarbak. Urðarbak sé hins vegar réttnefni
því að fyrir meiri hluta rekans liggi urð sem beri heitið Stóraurð en af henni hefði
rekinn mátt taka nafnið Urðarreki. Í þeim fjallshala að austan sem liggi fyrir rekanum
hafi aldrei graslendi verið heldur aðeins meitilberg og urð allt á brún upp þannig að
fjallsheitið hafi af því með réttu mátt kallast Urðarhali en aldrei Hurð. Einnig bendir
séra Eiríkur á að Margrét eigni Rauðaskriðu allan reka þó að Grenjaðarstaður eigi þar
¼ hluta í hval. Það sýni að Margrét gæti hafa haft rangt fyrir sér í fleiri atriðum en
þessu og sömuleiðis sé ekki að sjá að Margrét hafi kallað til votta til þess að sanna orð
sín og því sé kaupbréfið byggt á vottlausri sögn Margrétar sem geti ekki jafngilt
óhnekkjanlegum máldaga.
Hann heldur áfram og segir að Björn Magnússon eigandi Rauðaskriðu hafi
fyrstur manna eignað sér land vestan Svínár, vestur frá nefndum fjallshala á árunum
1654-1665 og hafi þá byggt þar kotið. Síðan hafi Benedikt Þorsteinsson lögmaður
útvegað sér vitnisburði um að sú bygging hefði ekki verið ákærð og að eigandi
Rauðaskriðu hafi tekið landskuld af kotinu. Jón sýslumaður, sonur Benedikts, muni
svo hafa sagt séra Sæmundi Jónssyni, afa séra Eiríks, og látið það víðar út berast að í
máldaga Rauðskriðu stæði:
Skrida á allt þad land sem ad Hurd hilur. 125

Hann hafi því gegn betri vitund breytt orðum Margrétar og eignað sér alla
framdali mót vestri, og þ. á m. hið forna Helgastaðasel, sem sýni enn þann dag í dag
þá afstöðu hvar „afrétt“ staðanna í Reykjadal hafi til forna verið. Það komi því ekki á
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Skjal nr. 2 (78) a-b.
Skjal nr. 2 (78) a-b.
125
Skjal nr. 2 (78) a-b.
124

683

684
684
714
óvart að
að hann
hann áá dánarbeði
dánarbeði sínu
sínu gæfi
gæfi fátækum
fátækum þetta
þetta illa
illa fengna
fengna land
land til
til þess
þess að
að friða
friða
óvart
samviskuna.
samviskuna.
Einnig getur
getur séra
séra Eiríkur
Eiríkur þess
þess að
að Jakob
Jakob Pétursson,
Pétursson, sem
sem sé
sé búinn
búinn að
að vera
vera
Einnig
hreppstjóri íí um
um 11
11 ár,
ár, hafi
hafi helgað
helgað sína
sína hreppstjórn
hreppstjórn með
með því
því að
að lögfesta
lögfesta og
og brúka
brúka
hreppstjóri
Austurdal suður
suður frá
frá Skriðureka
Skriðureka og
og Skarðsmýrar
Skarðsmýrar suður
suður íí gegn.
gegn. Síðan
Síðan hafi
hafi hann
hann lögfest
lögfest
Austurdal
og boðið
boðið upp
upp land
land Þóroddsstaðar
Þóroddsstaðar og
og fjörugögn
fjörugögn fyrir
fyrir norðan
norðan Svínárós
Svínárós til
til brúkunar.
brúkunar.
og
Umsögn sína
sína endar
endar séra
séra Eiríkur
Eiríkur með
með því
því að
að segja
segja að
að hann
hann hafi
hafi sýnt
sýnt fram
fram áá
Umsögn
hvernig kot
kot hafi
hafi verið
verið byggð
byggð og
og menn
menn síðan
síðan smám
smám saman
saman fært
fært sig
sig upp
upp áá skaftið
skaftið með
með
hvernig
rangri sögn
sögn og
og tálskrift
tálskrift íí formi
formi lögfesta
lögfesta sem
sem byggðar
byggðar voru
voru áá ásælni
ásælni en
en engum
engum rétti.
rétti.
rangri
Hann segir
segir að
að ofangreindar
ofangreindar upplýsingar
upplýsingar varðandi
varðandi máldaga
máldaga Rauðaskriðu
Rauðaskriðu séu
séu að
að mestu
mestu
Hann
leyti skrifaðar
skrifaðar eftir
eftir Jóni
Jóni Jónssyni
Jónssyni bónda
bónda áá Rauðaskriðu.
Rauðaskriðu. Þær
Þær séu
séu þó
þó einnig
einnig sumpart
sumpart
leyti
samhljóða vitnisburði
vitnisburði Þóroddsstaðarskjala
Þóroddsstaðarskjala einkum
einkum varðandi
varðandi þann
þann tíma
tíma er
er séra
séra
samhljóða
126
126
Gunnlaugur Jónsson
Jónsson hélt
hélt staðinn
staðinn en
en íí hans
hans tíð
tíð gekk
gekk hvað
hvað mest
mest undan
undan staðnum
staðnum og
og
Gunnlaugur
127
127
kirkjunni,
kirkjunni, hvorttveggja
hvorttveggja eignarland
eignarland og
og lausir
lausir aurar.
aurar.
Eiríkur
Eiríkur Þorleifsson
Þorleifsson Þóroddsstaðarprestur
Þóroddsstaðarprestur skrifaði
skrifaði Þorsteini
Þorsteini Pálssyni
Pálssyni
aðstoðarpresti
aðstoðarpresti áá Hálsi
Hálsi 30.
30. janúar
janúar 1836
1836 m.a.
m.a. um
um Náttfaravíkur.
Náttfaravíkur. Þar
Þar lýsti
lýsti hann
hann gremju
gremju
sinni
sinni yfir
yfir því
því hversu
hversu illa
illa forverar
forverar hans
hans hefðu
hefðu varið
varið eignir
eignir kirkjunnar
kirkjunnar og
og ekki
ekki komið
komið íí
veg
veg fyrir
fyrir að
að ítölur
ítölur kæmist
kæmist áá land
land kirkjunnar.
kirkjunnar.
Taldi
Taldi Eiríkur
Eiríkur að
að Kotamýrar
Kotamýrar hefðu
hefðu verið
verið hluti
hluti af
af því
því landi
landi en
en sýndist
sýndist torvelt
torvelt að
að
ná
ná þeim
þeim aftur
aftur undir
undir kirkju
kirkju sína
sína en
en Björn
Björn Magnússon
Magnússon eigandi
eigandi Rauðaskriðu
Rauðaskriðu byggði
byggði þær
þær
úr
úr eyði
eyði og
og eignaði
eignaði Rauðaskriðu
Rauðaskriðu sem
sem hjábýli
hjábýli íí tíð
tíð séra
séra Gunnlaugs
Gunnlaugs Jónssonar
Jónssonar sem
sem var
var
ekki
ekki maður
maður til
til þess
þess að
að hindra
hindra það.
það. Eftirmaður
Eftirmaður hans,
hans, séra
séra Oddur
Oddur Bjarnason,
Bjarnason, klagaði
klagaði
þetta
þetta áá Alþingi
Alþingi 1673
1673 fyrir
fyrir biskupi
biskupi og
og landfógeta
landfógeta Jóhanni
Jóhanni Klein.
Klein. Þeir
Þeir hefðu
hefðu úrskurðað
úrskurðað
landið
landið Þóroddsstað
Þóroddsstað og
og séra
séra Oddur
Oddur notað
notað það
það fyrir
fyrir „afréttarfé“
„afréttarfé“ eftir
eftir sem
sem áður
áður og
og við
við
það
það hefði
hefði kotið
kotið farið
farið aftur
aftur íí eyði.
eyði. Það
Það hefði
hefði því
því aldrei
aldrei komist
komist nein
nein veruleg
veruleg hefð
hefð áá kotið
kotið
undan
undan Þóroddsstað
Þóroddsstað fyrr
fyrr en
en að
að sýslumanni
sýslumanni Jóni
Jóni Benediktssyni
Benediktssyni látnum
látnum en
en áá banasæng
banasæng
sinni
sinni hafi
hafi hann
hann gefið
gefið fátækum
fátækum íí Reykjadal
Reykjadal það.
það. Það
Það gerðist
gerðist íí tíð
tíð séra
séra Sæmundar
Sæmundar
Jónssonar,
Jónssonar, afa
afa séra
séra Eiríks,
Eiríks, en
en að
að hans
hans sögn
sögn grátbað
grátbað Halldóra
Halldóra systir
systir hans,
hans, ekkja
ekkja Jóns
Jóns
sýslumanns,
sýslumanns, að
að svipta
svipta ekki
ekki látinn
látinn eiginmann
eiginmann sinn
sinn ærunni
ærunni fyrir
fyrir tiltækið.
tiltækið. Eiríkur
Eiríkur segist
segist
ekki
ekki muna
muna hverjir
hverjir voru
voru til
til heimilis
heimilis áá Þóroddsstað
Þóroddsstað áá þessum
þessum tíma,
tíma, aðrir
aðrir en
en foreldrar
foreldrar
hans
hans sálugir,
sálugir, enda
enda var
var hann
hann barn
barn að
að aldri
aldri og
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Skúla Magnússonar landfógeta berlega að hvorki Benedikt lögmaður né sonur hans
Jón sýslumaður hafi þorað opinberlega að telja Kotamýrar með hjábýlum Rauðaskriðu
eða sem eign sína. En staðfestir máldagar sýni að Rauðaskriða hafi aldrei átt svo
mikið sem þverfótarbreidd í því landi heldur aðeins Þóroddsstaður sem hafi leigt
kotslandið öðrum m.a. undir „afréttarfé“.
Frá því að Björns Magnússon byggði Kotamýrar hafi ákærur staðið upp á þær
frá feðgunum Benedikt og Jóni. Eiríkur prestur hefur eftir Sören Jónssyni að faðir
hans Jón Árnason hafi, þegar hann var vinnumaður hjá Jóni sýslumanni, heyrt
sýslumann formæla þeim forna landamerkjagarði milli Naustavíkur og Kotamýra. En
afstaða landamerkjagarðsins olli því að honum tókst ekki að klófesta landið út að
þeim garði ásamt verstöðu Náttfaravíkur sem að fornu hafi verið lendingarstaður
kotsins. Menn hafi þó fært sig upp á skaftið og í tíð forvera séra Eiríks reynt að ná
landinu út í garð þennan og verstöðunni með. Hann vonaðist til þess að það yrði til
þess að kotið yrði aftur fært undir Þóroddsstað en ekki sé enn komin 100 ára hefð
fátækra á landinu. Ef samin yrði bænarskrá til konungs um málið þá myndi hann
eflaust telja að kirknafénu hafi verið stolið handa fátækum. Hann segir ef Jón
Kristjánsson verði aðstoðarprestur sinn og fái staðinn eftir sig muni faðir hans tæpast
geta styrkt hann til þess að það gerðist. Fái séra Þorsteinn á Hálsi, viðtakandi bréfsins,
hins vegar staðinn þá skuli hann líta á bréfið sem hugvekju skrifaða í
vinsemdarskyni. 128
Kotamýrar ber á góma í greinargerð séra Eiríks Þorleifssonar um
Náttfaravíkur, frá 11. desember 1840, og vísast því á umfjöllun í
Þóroddsstaðarhlutanum í Náttfaravíknakaflanum.
Eiríkur Þorleifsson skráði í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905 að
Kotamýrarból væri eyðihjáleiga Þóroddsstaðar. Einnig stendur:
… Jtolurnar, sem maldagar nefna fyrir austan fliót og á Flióts Sandi millum
ósanna, hafa verit endurgialds Jtölur eptir ingeingnum Samningum, [úti á
blaðjaðri er bætt við: n. b. og sennilega vísað niður en þar er skert og verður
fyrsta orðið alls ekki lesið með vissu: fyri? fiár rekstr í vykna afrétt fyri
Kotamýra landi og fleira] og þær allar hafa við komandi Staðir fyrir laungu
siðan undir sig tekið, og þar með þeim Skiptum siálfir svo uppsagt at þeir
framar ekki hafa rétt til, eptir nokkru í landi at lýsa hiá þessum Stað í Máldaga
skini. … 129

Kotamýrar (Kotamýri) teljast tilheyra fátækum í Helgastaðahreppi, gefnar af
Jóni Benediktssyni heitnum sýslumanni, samkvæmt jarðamatinu 1804. Þar kemur
einnig fram að jörðin sé sögð 10 hundruð og að þar fóðrist sex sauðir. Árstekjur af
128

Skjal nr. 2 (111) a-b. Jón Kristjánsson varð aðstoðarprestur á Þóroddsstað 17. júlí 1836 og fékk
staðinn eftir séra Eirík Þorleifsson, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 299. Faðir séra
Jóns Kristjánssonar var Kristján Jónsson dannebrogsmaður og umboðsmaður á Illugastöðum, sbr. Páll
Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár III, bls. 212-213.
129
Skjal nr. 2 (178) a-b.
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afréttarleigu eru einn ríkisdalur. Í jarðamatinu er einnig minnst á að skriður skemmi
úthaga. 130
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Kotamýrar:
Kotamýrar kristsfjárjörð talin 10 hndr. að dýrleika. ... Eingi nokkuð að
víðáttu, bæði þurru og votu, fremur reitíngslegt, sæmilega heygott. Landrými
sæmilegt; gjeldfjárupprekstur til hagræðis; allgóð málnyta ... Þræta er hjer á
landshluta nokkrum milli Bjarga, um hvað seinna verður gjetið. ... 131

Einnig er minnst á að
Þrætulandið milli Kotamýra og Bjarga liggur vestan við sokallaðan bakránga;
og álýtst nægur afrjettur handa 100 lömbum. 132

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
eyðijarðarinnar Kotamýrar. Eftirfarandi upplýsingar um Kotamýri eru einnig fengnar
úr matinu:
Jörð þessi, sem hefir verið í eyði síðan 1909, liggur í dalverpi upp til fjalla,
afar afskekkt. Engjar litlar mjög og tún fallið í órækt. Landrými nokkurt og
landskostir góðir, en afar snjóþungt. Hús eru niðurfallin og hafa eigendur leigt
nytjar landsins undanfarin ár fyrir 15-20 krónur. 133

Þann 23. maí 1890 var landamerkjaþræta Bjarga og Kotamýra tekin fyrir í
aukarétti Þingeyjarsýslu. Eftir að málsaðilar höfðu tekist nokkuð á fyrir réttinum, m.a.
með vitnaleiðslum, komu þeir sér saman um að málinu skyldi frestað meðan þeir
reyndu til þrautar að ná sáttum sín á milli. 134 Virðist það hafa tekist, því að
umboðsmaður Kotamýra skrifaði undir landamerkjabréf Bjarga árið 1891.
Um Helgastaði á Kotadal segir Jón Sigurðsson í Ystafelli:
Innarlega á Kotadal, og skammt frá jökli, heita Framdalsmóar. Þar segja
sagnir, að verið hafi 8 bæir og heil kirkjusókn. Ekki sést þó djarfa þar til rústa
nema á einum stað, og nefnist þar Helgastaðir, og er ekki öðrum stöðum nafn
gefið. Ekki eru þarna meiri rústir en svara mætti vænum heygarði. Heyja
mætti þarna sem svarar 30 heyhestum. 135

Eftir að byggð þeirri lauk, sem getið er í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, munu Kotamýrar hafa legið í eyði til ársins 1787. Eftir það var byggðin
samfelld (eða nær því) til ársins 1910. Engin byggð hefur verið þar síðan.136
Eiríkur Þorleifsson talar um Helgastaðasel, sem Kotamenn kalli nú Helgastaði,
og vitnar til nokkurra nafngreindra manna í greinargerð sinni 11. desember 1840.137
Sjá undirkafla um Þóroddsstað í Náttfaravíknakaflanum.
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Skjal nr. 2 (61).
Skjal nr. 2 (65) a-b.
132
Skjal nr. 2 (65) a-b.
133
Skjal nr. 2 (68).
134
Skjal nr. 2 (3).
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 180.
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 179-180.
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Skjal nr. 2 (74) a-b.
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Landamerkjum Kotamýra og Naustavíkur er lýst í skjali frá árinu 2007. Sjá
Naustavík.
5.7

Náttfaravíkur (Naustavík)

Eins og sagt var í umfjöllun um landnám eru ýmsar sagnir af Náttfara í Náttfaravík í
Landnámu. Bæði Sturlubók og Hauksbók segja Náttfara hafa verið með Garðari
Svavarssyni í Íslandsferð hans. Í Sturlubók er þetta:
Um várit, er hann [Garðar] var búinn til hafs, sleit frá honum mann á báti, er
hét Náttfari, ok þræl ok ambátt. Hann byggði þar síðan, er heitir
Náttfaravík. 138

Hauksbók segir Náttfara hafa komið í Náttfaravík fyrir utan Skuggabjörg
þegar skipsbátur Garðars slitnaði frá skipinu. Síðar segir:
Náttfari var eptir með þræl sinn ok ambátt; því heitir þar Náttfaravík. 139

Sturlubók segir síðar m.a. um landnám í Reykjadal:
Náttfari, er með Garðari hafði út farit, eignaði sér áðr Reykjadal ok hafði
merkt á viðum, en Eyvindr rak hann á braut ok lét hann hafa Náttfaravík. 140

Jakob Benediktsson segir þessa frásögn einnig vera í Reykdæla sögu, en þar sé
stuðst við forna Landnámugerð, eldri en Sturlubók, og vísar til bókar Jóns
Jóhannessonar, Gerðir Landnámabókar. 141
Í landnámskaflanum eru einnig vangaveltur um réttindi staðanna, Helgastaða,
Grenjaðarstaða og Múla í Náttfaravíkum og hugsanleg tengsl þeirra við
landnámsmenn.
Elsta heimild, sem fundist hefur um Náttfaravíkur í Íslenzku fornbréfasafni, er
í skrá um landamerki Hafralækjar, Garðs, Skriðu og ýmissa fleiri jarða í
Þingeyjarsýslu sem talin er frá því um 1263. Þar segir að Garður í Aðaldal eigi:
... gelldfiar Rextur i kalfagrufur j vikur sem þarf ... 142

Ekki verður séð að minnst sé á þennan rétt í beinum tengslum við Garð annars
staðar, enda hefur ekki verið leitað sérstaklega að skjölum varðandi Garð. Hins vegar
víkur Eiríkur Þorleifsson að þessu á nokkrum stöðum í skrifum sínum, sem oft verður
vitnað til hér á eftir.
Allnokkrir kirkjustaðir áttu réttindi í Náttfaravíkum, Grenjaðarstaður í Aðaldal
og Helgastaðir í Reykjadal áttu þar „afrétt“ og Grenjaðarstaður önnur ítök að auki,
Múli í Aðaldal átti þar „rekstur gömlu fé“, Þóroddsstaður átti þar, samkvæmt

138

Íslendingabók. Landnámabók, bls. 36.
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 35.
140
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 276.
141
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 277.
142
Skjal nr. 2 (301). Í öðru handriti stendur: „Kálfagrafer“.
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máldögum, reka og gerði að auki kröfur um eignarhald á Náttfaravíkum, sem virðist
hafa verið viðurkennt a.m.k. að nokkru leyti, Háls- og Ljósavatnskirkjur áttu þar
rekaítök svo og Munkaþverárklaustur og Ljósavatnskirkja „geldfjárrekstur“ að auki.
Bera máldagar Auðunar rauða Þorbergssonar Hólabiskups frá árinu 1318 vitni um
réttindi allra þessara kirkna. Sömuleiðis er getið um þau í máldögum Péturs
Nikulássonar biskups frá 1394 og máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar 1461-1510,
nema reki Ljósavatnskirkju er ekki nefndur í Pétursmáldögum og Ljósavatn er ekki í
máldagabók Ólafs, en hins vegar er þar talað um Ljósvetningareka sem Hálsmenn eigi
í.
Til þess að fá sem gleggsta yfirsýn yfir þessi ítök og réttindi einstakra staða
hefur verið brugðið á það ráð að fjalla um hvern kirkjustað fyrir sig og síðan þær
jarðir sem byggðust í Náttfaravíkum, Kotamýrar, Naustavík og Vargsnes, en alltaf
verður einhver skörun þar á milli.
Um rekaréttindi í Náttfaravíkum er þess að geta að Hálskirkja átti reka milli
Hvanndala og Svínár (síðar Purkár), Munkaþverárklaustur reka frá Ófeigshelli til
Svínár og frá Ófeigshelli til Mjósyndis og í skjölum Þóroddsstaðar er líka talað um
reka út frá Ófeigshelli til Mjósyndis. Mjósyndi var samkvæmt uppskriftum Skúla
Tómassonar og Eiríks Þorleifssonar af skýrslu um eignir Þóroddsstaðar frá 1599 hið
sama og Dalsárós. Í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar er talað um Eyrarreka sem
hluta af Náttfaravíknarekum.
Oft kom upp ágreiningur um réttindi í Náttfaravíkum og tengdust þau fyrst og
fremst Þóroddsstað en prestar þar töldu Náttfaravíkur heimaland Þóroddsstaðar. Mest
er til af skjölum og skjalauppskriftum frá dögum Eiríks Þorleifssonar, sem hélt
Þóroddsstað 1827-1843, en hann var prestssonur frá Þóroddsstað. 143 Þorleifur
Sæmundsson, faðir Eiríks, var aðstoðarprestur og síðar prestur á Þóroddsstað 17741808 144 og Sæmundur Jónsson, afi Eiríks, var þar prestur 1747-1784. 145 Átti Eiríkur í
ýmsum deilum, svo sem við Múlaprest vegna landamerkja Múlajarðanna SyðriLeikskálaár og Geirbjarnarstaða og við Hálsprest vegna ítaka Hálskirkju. Einnig vildi
Eiríkur meina að Kotamýrar tilheyrðu í rauninni Þóroddsstað. Skrifaði hann allmikið
um þessi mál, sem tekið verður upp hér á eftir í undirkafla um Þóroddsstað og köflum
um Kotamýrar og Vargsnes. Er þar þó um ýmsa skörun að ræða.
Til er vitnisburður og staðfesting Ólafs biskups Hjaltasonar á ítakarétti
Granastaða í Hólastaðarjörð, 2. september 1561, 29. júlí 1597. Ólafur segir að hann
hafi 8. maí 1561 séð nær 114 ára gamalt bréf með heilum og ósködduðum innsiglum
og þar hafi m.a. komið fram:

143

Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár I, bls. 427.
Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár V, bls. 187.
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Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár IV, bls. 383-384.
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ad jordin Granastader ætti afrett j Nat[t]faravikur aullum gelldfenadi. þar j
mot skylldu Granastadamenn hallda vpp rettum gomlvm sem retta skylldi fie
a haustin. 146

Ekki hafa komið fram frekari upplýsingar um þetta ítak Granastaða í
Náttfaravíkum.
Árið 1580 var dæmt um réttindi Helgastaða í Náttfaravíkum. Er um það fjallað
í undirkafla um Þóroddsstað hér á eftir. Þar er einnig dómur um réttindi
Grenjaðarstaðar árið 1597 og sömuleiðis álit Guðbrands biskups Þorlákssonar vegna
réttinda Grenjaðarstaðar og Þóroddsstaðar í Náttfaravíkum 1613, þar sem hann segist
ekki kunna betur að skilja en kirkja á Stað eigi land og reka fyrir Náttfaravíkum hátt
og lágt og Náttfaravíkur sé honum sagðar að kallist land allt milli Ófeigshellis og
lækjar þess, sem kallist Svínalækur ef hann minni rétt.
Til eru tvær efnislega samhljóða skýrslur um eignir Þóroddsstaðarkirkju frá
árinu 1599, þar sem segir að Þóroddsstaðar heimalandi fylgi frá aldaöðli allur miðhluti
Náttfaravíkna með öllum landsleigugögnum og gæðum til fjalls og fjöru milli Svínár
og Ófeigshellis. Um þær er fjallað í undirkaflanum um Þóroddsstað hér á eftir.
Á Helgastaðaþingi árið 1639 báðu Jón Gissurarson, prófastur í Múla, og séra
Guðmundur Bjarnason á Grenjaðarstað um að dæmt yrði um hvort þeir mættu ekki
halda þeim rekum, afréttum og ítökum sem væru eign kirkna þeirra samkvæmt
máldögum. Dómur var ekki kveðinn strax upp í málinu, því talið var að fleiri þyrftu
að vera viðstaddir, en stuttu eftir að beiðni Jóns og Guðmundar kom fram sendu
Þorbergur Hrólfsson og Hrólfur Sigurðarson frá sér tilkynningu þar sem fram kom að
þeim þætti þetta réttlát krafa. 147 Má líta til þessa með tilliti til þess að kirkjurnar í
Múla og Grenjaðarstað áttu ítök í Náttfaravíkum.
Ljóst er að byggð hefur verið í Náttfaravíkum fyrir 1670 að óvilja
Helgastaðaprests, sbr. lögfestu hans árið 1669. 148 Sjá undirkaflann um Helgastaði hér
á eftir.
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 stendur eftirfarandi:
Náttfara Vijkur, kallast almennilega Vijkur, heitir eitt landspláss eður
afrjettarland út frá Björgum og þeirrar jarðar landi millum Svínár og
Ófeigshellirs.
Eigandi þessa lands Staður í Kinn, fyrir utan það sem aðrir staðir eiga hingað
ítök í þennan afrjett.
Rekavon er í betra lagi fyrir þessum afrjett, en hepnast misjafnt, því festifjara
er lítil, og á Múnkaþverár klaustur og Grenjaðarstaður ítök í þessum reka eftir
máldögum.
...
146

Skjal nr. 2 (228).
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Upprekstur hefur ekki brúkast í þennan afrjett í lánga tíma, nema einstöku
sinnum af Staðarkirkju sóknarmönnum eður fáeinum austan yfir fljótið, og
var þá afrjettartollur lítill og óákveðinn.
Naustavijk heitir eyðikot í þessum afrjett, bygt fyrir manna minni, en hefur nú
í eyði legið næstu 5 ár.
Dýrleikinn óviss, því kotið tíundaðist ekki.
Eigandinn beneficium Staður í Kinn ut supra.
Landskuld var hæðst 1x álnir, oftast minni, xl álnir og stundum xxx álnir.
Betalaðist í landaurum heim til staðarins.
Að auk áðursagðrar landskuldar galt ábúandi, þegar að hann hafði nokkurn
peníng töluverðan, til Grenjaðarstaðar xl álnir og til Múla xxx álnir fyrir beit í
afrjettinum, því staðirnir eiga híngað geldfjár upprekstur, en ekki vita menn
hvörsu lengi þetta gjald stóð.
...
Verstöður hafa verið þrjár, ein hjer í heimalendingunni, önnur í Skálavík þar
út frá, þriðja í Rauðuvík þar fyrir utan ...
Vertollur var lóðarfiskur ... og tók staðarhaldarinn helmíng þessra lóðarfiska,
en annan helmíng presturinn á Grenjaðarstað, sem til hans kallaði sinnar
kirkju vegna. Að fornu er sagt að Staðarprestur hafi notið þeirra allra, og hafi
þá skipin gengið færri.
...
Aftur má byggja, þó heyskapur sje lítill, vildu staðarhaldararnir að Múla og
Grenjaðarstað það samþykkja, en þeir ömuðust heldur við þessari bygð, og
þótti hún ekki vera að lögum í afrjettinum. 149

Naustavík er meðal hjáleigna Þóroddsstaðar samkvæmt jarðamatinu 1804. Þar
má hafa þrjá veturgamla sauði. Einnig kemur fram í matinu að jörðin hefur nokkrar
tekjur af sjávarfangi, þ.e. selveiði sem gefur 8 kúta lýsis og þorskveiði á sumrin, en
hún er ætluð 2 vættir í hlut. 150
Við afhendingu Þóroddsstaðar árið 1809 var eftirfarandi skráð:
Undir þetta Beneficium liggia Hiáleigurnar Ofeigstadir med 1u Kúgilde og
80u ál. Landskuld og Torfunes dto med 1u Kúgilde, og 50 al. Landsk. samt
Náttfaravÿk med 60 ál. Landsk. og engu Kugÿlde. 151

Þorvaldur Magnússon bréfaði vitnisburð um landeign Naustavíkur,
kirkjujarðar Þóroddsstaðarkirkju, að Kaldbak 21. apríl 1822. Þar segir hann að
Naustavík hafi notað:
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 109-110.
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... áfrju laust allt land fyrer Nordan læk þann er Nattfara lækur Var Kalladur i
þaug 40 ár er eg til þess visse, enn þó á Seinustu árum er eg þar Var, brúkade
Kotamÿra ábúande lytenn Part fyrer Nordann Nefndann læk, lyklega med
leife Stadar prests ... 152

Þorsteinn Bergþórsson vottar 12. maí 1822 á Granastöðum að vitnisburður
Þorvalds sé sannur og órækur að svo miklu leyti sem hann þekki til en hann hafði
verið 22 ár í Naustavík. Loks var það vitnisburður Sigurðar Þorsteinssonar á
Kotamýrum sem einnig var bréfaður 12. maí 1822. Þar segir hann að ofangreindir
vitnisburðir séu sannir og að í þau rúmu 20 ár, sem hann hafi verið á Kotamýrum, hafi
hann aldrei slegið ofangreindan landskækil, sem sé bæði vesæll og afraksturslítill, án
leyfis Þóroddsstaðarprests sem hafi leigt honum hann fyrir bón fyrrverandi húsbónda
síns, Gísla heitins Jónssonar klausturhaldara. 153
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur:
Naustavík með Vargsnesi ómetin. ... Eingi lítið og reitíngslegt fremur
ógrasgjefið, en allvel heygott, vegna afstöðu þess verður aðflutníngur heis
örðugur. Landrými allmikið og gott bæði til þrifa og málnytu. Frían
upprekstur fyrir eigin skjepnur. Vargness tún er lítið, sljett, fremur
ógrasgjefið, en líklegt til ræktunar; fóðrar ½ kú; að öðruleiti er lýsíngin á
eingi og úthaga hin sama og á Naustavík. ... 154

Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 er hreppstjóri Ljósavatnshrepps
umsjónarmaður kirkjujarðarinnar Naustavíkur. Þinglesin landamerki finnast ekki, en
land óskipt við Vargsnes, að öðru en túni og engjum. Eftirfarandi upplýsingar um
Naustavík eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar: Þó heyskapur líka sóttur í fjarlægð, til fjalls, reitingslegur.
Búfjárhagar: Land víðlent og kjarngott. Sumarhagar góðir fyrir allan
búpening. Heimaland notað til upprekstrar, eptir sveitarsamþykkt. 155

Nöfn ábúenda í Naustavík eru þekkt, frá því um móðuharðindi og til ársins
1938, þegar jörðin fór í eyði. Raunar var þar búið fardagaárið 1940-1941, en ekki
lengur. 156
Virðing á kirkjujörðinni Naustavík ásamt eyðibýlinu Vargsnesi var
framkvæmd 3. júlí 1918 vegna áformaðrar sölu. Virðingarmennirnir segja að tún
jarðarinnar sé ekki véltækt sökum þess að það liggi í allmiklum halla og sé mjög grýtt.
Ekki er mögulegt að stækka túnið því að sunnanverðu eru gil og grjótskriður, að ofan
stórgrýttir hávaðar til fjalls, að norðan mýrlendi og að neðan sjór. Engjarnar eru að
mestu hallfleyttar, blautar mýrar og hálfdeigjur í einu lagi norður frá túninu og eru
152
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þær óaðgengilegar heyvinnuvélum vegna þess hversu illfært þar er og sökum halla
landsins auk þess sem hætt er við grjóthruni úr snarbröttum fjallakömbum og
urðarskriðum. Auk aðalengisins í „Víkinni“ sjálfri eru slægjur nokkrar utar og ofar í
fjallinu. Gripahagar eru fremur litlir og lélegir í giljum og hvilftum milli Naustavíkur
og eyðibýlisins Kotamýra. Vetrarbeit er sögð stopul eftir komu fyrstu haustsnjóa.
Nokkra útbeit mætti þó hafa ef beitarhús væru höfð í fjallinu þar sem þau voru til
skamms tíma. En þaðan mætti ná til þess hluta landsins sem er hvað jarðsælastur en
ekki hægt að nota að heiman vegna langræðis og bratta. Mór, sem ávallt var tekinn
upp í fjallinu, er nú genginn til þurrðar. Fremur lélegur mór hefur hins vegar fundist
milli Naustavíkur og Kotamýra og er hann tekinn árlega. Eyðibýlið Vargsnes var í
byggð á árunum 1843-1904. Það var ysti bær í Náttfaravíkum og telst hjáleiga frá
Naustavík án sérstaks dýrleika en land er óskipt milli jarðanna nema tún og engjar.
Þess er getið að ábúandi Naustavíkur hafi haft Vargsnes á leigu undanfarin ár og noti
hann túnblett og engjareitur til upprekstrar fyrir sjálfan sig og leigi þar að auki
hreppsbúum „afréttarland“. 157
„Kirkjujörðin“ Naustavík með Vargsnesi, 23,5 hndr. með húsum og öllum
gögnum og gæðum, var seld af ráðherra 10. maí 1922. 158 Bjargabóndi eignaðist
jarðirnar í makaskiptum árið 1954 og var þá gerður samningur til 80 ára um leigu á
upprekstri í landið til bænda á Granastöðum I og II, Ártúni og Nípá. 159
Landi í Naustavík lýsir Jón Sigurðsson í Ystafelli svo:
Landið er vítt og vel gróið til fjallsins, engjar allmiklar, hagar góðir og
fjörubeit, og landkjarni mikill. ... Í skjölum frá 15. og 16. öld sést, að
Naustavík hefur þá öðruhvoru verið í eyði. En rústir fjögurra eyðibýla, rétt í
kringum túnið, sýna, að hér hefur einhvern tíma verið höfuðból með fjórum
hjáleigum. Rústirnar líta út sem samaldra og eru mjög fornlegar, með
aðgreindum girtum túnum. Einnig sjást þar sérstakar girðingar, aðgreindar frá
eyðibýlarústunum, sem sennilega gætu verið akurgerði. 160

Árið 2007, 13. mars, voru skráð landamerki Naustavíkur/Vargsness og
Kotamýra. Stóðu að því fulltrúar eigenda Naustavíkur/Vargsness og bræður tveir,
Sigtryggur (f. 1924) og Sigurjón (f. 1928) Kristjánssynir, fæddir í Naustavík og
uppaldir þar til ársins 1938:
Heimildum Nau<s>tavíkurbræðra ber fyllilega saman við alkunn merki
[yfirstrikað: merki] Naustavíkur/Vargsness lands að norðan, enda voru það
hreppamörk, eða nánar Haugsker í sjó, þaðan í Ófeigshelli í Haugshorni og
eftir Haugsgili til hábungu Hágangna. Ber þessu saman við landamerkjabréf
Knarrareyra<r>, þó þar sé knappar lýst og notað örnefnið Rauðhola í stað
Ófeigshellis.
157
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Ágreiningslaus er<u> merki þessara jarða að vestan, þ.e. á hæðstu grjótum
sem skilja að Náttfaravíkur og Flateyjardal.
Landamerki milli Naustavíkur/Vargsness og Kotamýra, fylgja Náttfaralæk frá
sjó upp að götum, nú vegi og þaðan beina línu syðst í Nónfjall og þaðan
norður og upp á hrygg sunnan dalverpis upp úr Naustavík og eftir
háhryggnum uppeftir svo langt sem nær og síðan beina stefnu í hyrnu sem
skilur að Naustavíkur- og Kotabotna og þaðan í hágrjót. Sjá uppdrátt á
bakhlið.
Bræður mundu ótrúlega glöggt öll kennileiti í Náttfaravíkum og studdu mjög
vel fyrrgreind landamerki með kunnum örnefnum. 161

5.7.1

Þóroddsstaður

Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar Hólabiskups árið 1318 segir að
Þóroddsstaðarkirkja eigi reka:
j vijk wt þridiungur af Tolftungi alls huals. sijdann skal þridiungur alls huals
til þessara kyrkiu. Aull trie skemre enn. xx. feta. Tueir hlutir hins stærra vidar
… 162

Máldagi Péturs Nikulássonar frá 1394 segir Þóroddsstaðarkirkju eiga:
Reki j vijk vt. þridiungur af tolftungi alls huals til þessar kyrkiu. aull trie
skemri enn. xx. feta. Tueyr hluter hins stærra vidar vt fra Ofeygshelli til
miosyndis halfur attungur hualreka og vidar j flutningu millum Osahals.
halfur attungur huals og vidar huort sem er fluttur eda rekinn. 163

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá árunum 1461-1510 er að mestu
samhljóða:
Reki j vik vt þridiungr af tolftungi allz huals. sidan skal þridivngr allz huals til
þessar kirkiu. aull tre skemre en. xx. feta tueir hluter hins stærra vidar. vt fra
ofeigshelli til miosyndis halfr attungr hualreka oc vidar ok j flutningum.164

Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia a Stad I Kinn
Hun a allt heima land, ... Reki I vÿk vt, þridiungur af tolftungi allz huals,
Sÿdan skal þridiungr allz huals til þessarar kirkiu, öll trie skiemri enn 20 feta
tueir hlutir hinz stærra vidar, vt fra ofeigs helli, til miosyndis, haalfur aattungr
hualreka og vidar, og I flutningum, millum ösa, haalfur flutningur huals og
vidar, huort sem er fluttur eda rekinn, vestur fraa Biarnar aa til Sennungar
vÿkur, haalfur aattungur hualz og vidar, huort sem er fluttur eda Rekinn, torf
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skurdur I Bergstada landj 4 tolf fedmingar, vidum I Stadarhollt Anno christi
1471: ... 165

Skoðunargerð á Staðarkirkju 26. febrúar 1686 sem er í vísitasíubók Jóns
Vigfússonar 1685-1687, er þessu samhljóða, hvað rekaréttindin varðar. 166
Vísitasía Jóns biskups Vigfússonar á Stað í Kinn 11. ágúst 1687 er ekki alveg
samhljóða:
Enn Maldaga Book Su Sem fir [Strikað yfir, af] er anefnd I þessare visitatiu
og herra Thorlakur er fyrerskrifadur helldur ad til þessarar kyrkiu Liggie
heimaland, ... reki I Vijkum Vt, af oskiptum hual tolftungur alls hvals,
Sijdann Skal Þridiungur alls huals til þeirrar kyrkiu leggiast, Trie tuttugu feta,
og þadann af Skiemra, Tueir hluter hins Stærra Vidar, Vt fra ofeigs Heller til
miósindis, halfur attungur hualreka, Vida og flutninga, millum ósa. Enn halfur
attungur huals og vidar huort sem er fluttur eda rekenn, Vestur fra Biarnaraa
til Semmingar Vijkur halfur áttungur huals og Vida, Huort sem er fluttur eda
rekenn. ... Hier ad auke frammlagde nu presturenn Sr Jón Þorgrijms Son, dóm
Sal. Herra Gudbrands med 3 hangandj Insiglum Vidvijkiandi Gagnsmunum af
NáttfaraVijkum. ... 167

Árið 1597 var á prestastefnu á Helgastöðum í Reykjadal dæmt að
Grenjaðarstaðarkirkja ætti auk annarra ítaka, sem stæðu í máldögum, eftirfarandi ítölu
í Náttfaravíkum: Hálft fiskiver, þ.e. hálfa lóðarfiska og lóðarlykkjur af hákarlsafla og
viðun að helmingi eða eldiviðartak, skálastöðu og skips, sem að fornu verið hafði, allt
til móts við Staðarkirkju í Kinn. Bar Grenjaðarstaðarprestur fyrir sig meira en 200 ára
gamlan máldaga, gamalla manna vitnisburði og langt hefðarhald forvera sinna. Dómur
þessi var staðfestur af Guðbrandi biskupi Þorlákssyni og fimm mönnum öðrum 17.
febrúar 1601. 168 Guðbrandur átti eftir að komast að á aðra skoðun árið 1613, sjá hér
síðar.
Í Þóroddsstaðarskjölum er skýrsla um eignir Þóroddsstaðarkirkju 1599 í
uppskrift séra Eiríks Þorleifssonar með athugasemdum hans:
... Þoroddstadar heimalande fylger og svo frá alldaödle allur midhlute
Náttfaravíkna med öllumm Landsleigu gögnumm og giædumm til Fjalls og
Fjöru mille Svínár og Ófeigshellirs ... Reke í víkumm mille Svínár-óss og
Ofeigs Hellirs, á þar Grenjadarstadur 3, Múkaþverá 4, enn Þóroddstadur 5
tólftu parta alls Hvals ítölulausa, þar á Þverár klaustur þridjung Stórvida,
þeirra trjáa sem meire eru enn 10 álna, enn Þóroddstadur á þar öll 10. álna tré
og þadann af Smærre tiltölulaus annarstadar ad og óskérdta 2/3 parta allra
stórvida útfrá Ófeigs Hellir til Mjósyndis edur dalsáróss, allur 16de partur
Hvalreka og vidar, og flutnínga, Mille Miósyndis og Bjarnarárósa sömuleidis
165
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allur 16 partur Hvals og vida, hvört sem er fluttur eda rekenn, og enn nú
hálfur áttunde þad er allur hinn 16de partur hvals og vida hvort sem er rekinn
eda fluttur vestur frá Bjarnara til Senníngar – edur Deilu-víkur, allt í Hafra giá
vestur, liggur vík sú, epter Grítubakka kyrkju Máldaga, frá austannverdu
urdarness horne útfrá Kadalsstödumm í Hvalvatnsfyrde til forvada vestan vid
Hafragiá, sem er takmark midle Kadalstada og Wíkur-reka á Flateyardal. 169

Ennfremur segir að fyrir viðun í Staðarholti í Garðslandi fái Garður
geldingarekstur í Kálfagrafir í víkum út. Þeir votta ennfremur að póstur, sem tekinn er
úr úrskurði Jóhanns Péturssonar Klein landfógeta og Gísla Þorlákssonar biskups um
Náttfaravíkur á Alþingi 1673 og fylgir með, sé réttilega afritaður.
Samhljóða skýrsla yfir eignir Þóroddsstaðar er varðveitt í afriti séra Skúla
Tómassonar af uppskrift dags 21. mars 1831 og staðfestri af E(iríki) Þorleifssyni, Pétri
Jónssyni og Sigurði Benediktssyni hreppstjóra. Hún ber með sér að hafa verið send
biskupi 10. febrúar 1843. 170 Neðan við þá skýrslu er tilfærður póstur úr úrskurði
Jóhanns Péturssonar Klein og Gísla biskups Þorlákssonar á Alþingi 1673 vegna
klögunar séra Odds Bjarnasonar á Þóroddsstað. Í annarri grein úrskurðar síns komust
þeir að þeirri niðurstöðu eftir auglýstum skjölum að „afrétt“ Þóroddsstaðarkirkju í
Náttfaravíkum væri allt land til fjalls og fjöru milli Svínár og Ófeigshellis.
(Samkvæmt sóknarlýsingu Þóroddsstaða- og Ljósavatnssókna árið 1840 er
Ófeigshellir undir Hágöngum. 171 Einnig er rétt að vekja eftirtekt á því, að Mjósyndi,
sem talað er um í máldögum, er sagt vera Dalsárós á Flateyjardal í áðurnefndri skýrslu
frá árinu 1599).
Í bréfabók Jóns Gissurarsonar virðast á einni síðu taldir upp allmargir
ákæruliðir varðandi Seljadal og Víkur (Náttfaravíkur) með meiru, ársett af Jóni
Þorkelssyni þjóðskjalaverði um 1633. Ekkert kemur þar fram hver hinn ákærði sé, en
ætla má að um prest á Þóroddsstað sé að ræða, og þá væntanlega Illuga Helgason.
Ákæruliðirnir varðandi Náttfaravíkur eru:
…
3. Hann first hefur leýftt og tollad výkr so örtröd hefur ordid ad og p(en)ingar þar
f(yrir) hollda þarfnest
4 Hann þ(ad) afrettar land Nu að bygd giorer og giort her j 3 edur 4 Aa[r] [Síðan
kemur texti sem strikað hefur verið yfir og því ekki skrifaður upp]
5 Hann Nu f(yrir) býdur þ(ar) itölu mönnum sýna peninga þangad láta etc.
6 Hans formælings og okiennemannsslig O edla j brefum
8 Hann bydr insetia afréttar pening etc.!
9 Þar ma eý bygd vera þvi þær saler setiast sudur j hejdur þ(ad)ann
169
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10 verdur eý þ(ess) vitijad þar mega lyk rotna ografinn 172

Árið 1640 lofaði séra Illugi Helgason á Þóroddsstað að hætta allri byggingu í
Náttfaravíkum svo lengi sem hann héldi staðinn. Þetta gerði hann eftir boði og
áminningu Þorláks biskups Skúlasonar til þess að jafna ágreining sem staðið hafði þar
um. Hann lofaði séra Jóni Gissurarsyni í Múla að halda þetta loforð að því tilskildu að
hann leyfði þeim, sem séra Illugi hafði byggt þar, að vera þar áfram til næstu fardaga
og lofuðu að ónáða ekki „afréttarmanninn“. Þorbergur Hrólfsson og Hrólfur
Sigurðsson sýslumenn í Þingeyjarsýslu votta að séra Jón í Múla hafi óskað álits þeirra
um þessa skuldbindingu séra Illuga, hvort lög og réttur skylduðu hann til þess að
halda hana og aftaka alla byggð í Náttfaravíkum, „afrétt“ kirknanna. Sýslumennirnir
upplýsa að séra Jón hefði áður klagað þetta mál fyrir þeim og að þeir geti ekki annað
ályktað eftir lögmálinu en að séra Illugi sé skyldugur að láta af þeim nýjungum og
bólfestu í fyrrnefndum Náttfaravíkum. Vottorð þeirra er skrifað á Helgastaðaþingstað
13. ágúst 1640. Skjalið er svohljóðandi:
Mekienne Eg Sr. Jlluge Helga Son, ad eg aldeilis lofa, ad Afsla fullkom lega
allre biggÿngu af nättfaravÿk, hiedan J fra, og So leinge Sem effter þetta verd
rädande, Ad hafa þennann Stad J Kinn, So þar giörest eÿ Þrætu Efne Af
framar meÿr, helldur Eflest fridseme, Effter Bode og Aminnÿngu Biskupsinz
Herra Thorläkz Skula Sonar. Þessu lofa Eg Prestenum Sr. Jone Gÿssurssÿne,
uppa tru og æru ad hallda, og tilskil hann leife minna vegna þeim sem þar nu
Eru, ad þeir meige þar vid hÿrast, til næstu fardaga Af homum ohindrader, og
lofa Eg fÿrer þa um þennann tÿma af fyrerbioda þeim, ad göra afriettar manne
nockurn baga. …
Med kiennum vid Þorbergur Hrolfz Son og Hrolfur Sigurdz Son, ad Sr. Jon
GissurSon hefur b[e]dest Alitz um þessa forplictan Sr. Jlluga Sem hier fÿrer
ofan skrifud stendur, hvort ad lög og riettur skillda hann til hana ad hallda, og
bigd alldeiliz af ad taka J þessum nättfaravÿkum, Kirknanna Afriett, hvar um
Sr. Jon hefur og eÿrnenn fÿrre, firer ockur klagad. Kunnum vid eckj effter
lögmälenu annad ad alichta, Enn Sr. Jlluge skilldest til, ad läta af þeim
nÿungum, og ból festu J fÿrnefndum vÿkum, og hafa riettelega hloted, J Sinne
for plichtan lögmälenu ad hlÿda.
vÿkiande eÿrnenn þessare ockar
alicktan til lögmannsinz herra Magnusar Biörnssonar. 173

Skúli Þorláksson prestur á Grenjaðarstað kom fyrir prestastefnu á
Helgastöðum 12. september 1660 og kærði hálfa lóðarfiska og skálastöðu í
Náttfaravíkum sem honum þótti tilheyra Grenjaðarstað eftir máldaga kirkjunnar og
dómi Guðbrands biskups frá 1601. Hann lét einnig lesa upp bréf séra Bjarna
Gamlasonar þar sem hann eignar kirkju á Grenjaðarstað þessa hálfa lóðarfiska í
Náttfaravíkum. Gunnlaugur Jónsson prestur á Þóroddsstað lagði ekki fram nein skjöl
kirkju sinnar sem kynni að hrinda skjölum Grenjaðarstaðarkirkju þrátt fyrir kröfu
172
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biskups þar að lútandi. Því var dæmt að séra Skúli mætti í krafti skjala kirkju sinnar
taka að sér hálfa lóðarfiska og skálastöðu í Náttfaravíkum til móts við kirkjuna á
Þóroddsstað. 174
Gísli biskup Þorláksson skipaði, 15. ágúst 1665, Grenjaðarstaðakirkju hálfa
lóðarfiska til móts við kirkjuna á Þóroddsstað þangað til að annað kæmi í ljós. Skipun
sína byggði hann á dómi Guðbrands biskups Þorlákssonar frá 1601 og eigin áliti þar á
byggðu frá 12. september 1660. Fram kemur ef Þóroddsstaðarprestur neiti að hlýða
skipuninni þá skuli hann sektast eftir lögum. 175
Þóroddsstaður var vísiteraður af prófasti 7. október 1705. Í vísitasíunni
stendur:
5° Effterspurde Prófasturenn vmm Kirkiunnar Stól, og framm lagde
Heidurlegur Sr. Jón Thorgrýmsson 1) Dóm Her. Gudbrands vmm
Náttfaravýkur Med þremur innsiglumm. 2) Vitnesburd Gunnsteinns
Stullasonar vmm lódarfiska J Náttfaravýkumm med tueymur Jnnsiglum 3)
Vitnesburd Olafs prests Thomassonar med einu innsigle 4) Vitnesburd Einars
Runólfs Sonar med einu Jnnsigle, alla Viduýkiannde Náttfaravýkumm, A
pergamennt 5° Kirkiunnar Máldaga A pergamennt Rotenn med einu Jnnsigle
6) Copiu Af Máldagabók Thorláks Biskups Vnnderskrifada, Vmm landeýgn
kirkiunnar, Reka og Skóg. 7) VppSkrift Kirkiunnar og Stadarenns, giorda af
Sal. Prófastenumm Sr. Skula Thorlákssine Anno 1677 11 Julij. 8)
frammvýsade Heidurlegur Sr. Jón Thorgrýmsson vppskrifud bref og Skilrýke
Stadarkirkiu af Sr. Jlluga Helgasine, enn Vnnderskriffud af tueýmur
Mönnumm. Sturla Arnasine, og halldore Torfasine, og tiáer Sig ecke kunna
ad giöra Meýre Skil A Kirkiustólnumm. 176

Minnst er á í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, er ná yfir tímabilið
febrúar 1723–febrúar 1724, að Þóroddsstaðarprestur segist gera reikning fyrir
lóðargjaldi af Náttfaravíkum 5 álnir. 177
Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir um Þóroddsstað í
Kinn:
Prestagardurenn hefur Sæmeliga heibiörg, ... land nóg umm Sumur, og góða
haga gagnligann Reka Nockud fiarlægann, Skóg gagnlýtenn, Afriett j Náttfara
Vjkumm, fiskatoll ad helminge þar af 3ur Skipum. 178

Aðspurðir m.a. um vogrek svöruðu þingmenn, á manntalsþingi á Ljósavatni
18. júní 1738, því til að vogrek hefði borið upp á kirkjureka Þóroddsstaðar í
Náttfaravíkum árið áður. 179 Á sama manntalsþingi gáfu íbúar Ljósavatnshrepps
174
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vitnisburð sinn um ærlega umgengni Þórðar Jónssonar á Litlulaugum bæði í uppvexti
hans í hreppnum sem og við sjó í Náttfaravíkum.180
Úttekt var gerð á Þóroddsstað þann 23. júlí 1748. Í henni kom m.a. fram:
Epter spurde Uttektarmadurenn hvert Kyrkiunne og Beneficio filgde nockur
Skiöl og Document, og frammvísade Æru Verdigur Sr. Sæmundur Jonsson 5
Kalfskins Bref, eitt þeirra daterad 1580 med þremur Jnnsiglum ad mestu
heilum, en 4um afbrotnum, sem er álit Hr. Gudbrands B(isku)ps um Eigner
þessa Beneficii i Víkum ut, annad er Vitnisburdur um Máldaga utskrifft
StadarKyrkiu af Hóla DómKyrkiu-Bockum under tveggia Manna Jnnsiglum,
annad þeirra heillt hitt i burtu, daterad 1599. Þridia er Vitnisburdur Einars
Runolfssonar med heilu Jnnsigle 1567 um lodarfiska tekiur Stadar Presta í
Nattfara Víkum - fiórda Vitnisburdur Gunnsteins Stullasonar og Þorgríms
Þolleifssonar med 2ur heilum Jnnsiglum um Sama efne, dat. 1601. fimta er
Vitnisburdur Olafs Prests Thomassonar um hid sama med heilu Jnnsigle
1604. Eirnenn frammvísadest hier á pappir umþeinking Hr. Gudbrandz um
Stadar eigner i Víkum dat. 1613. med hans Eigenn underskrifft. [Síðan eru
taldar visitazíur og úttekt]. Auk þessa framm koma hier Vitnesburder ymsra
Manna um Máldaga og eigner Stadar Kyrkiu med gamallre hönd á Pappír í
qvartforme a 12 blödum. ... 181

Meðal þess sem minnst er á í eignaúttekt Þóroddsstaðarkirkju frá 1748 er:
…
Ödrum Landeignar og Reka Jtökum sem mäldagenn nafngreiner be helldur
Beneficium Enn Nu, Nema hvad längsam legur Ägreiningur Hefur Verid og
Er enn Nu ä millum Grenjadar stadar og Þorodd stadar Presta um Lódar fiska
tekiu i Nattfaravÿkum, ... 182

Náttfaravíkur eru innifaldar í lögfestu séra Sæmundar Jónssonar fyrir löndum
Þóroddsstaðarkirkju frá 6. júní 1761. Þar segir:
... So eirnenn lög feste eg Allt land i Nattfara vÿkum til Fialls og Fiöru med
öllum þeim Rekum Veideskap, Hlunnendum og giædum til lands og Siäfar
sem þvj lande filger og filgt hefur, og Þorodd stadar Kÿrkia er framast ad
eigande ordenn frä allda ödle, og ej er med lögum frä henne geinged, ad
undann teknum þeim Jtökum sem adrer menn edur Kÿrkiur þar med rettu
eiga.
Endelega lögfeste eg þar sama stadar allar Búder alla búdar tolla lódar fiska
og lódar lickiur, Jtem Halfann ättung, Hvalreka og Vidar utfrä OfeigsHeller
til miósindes, og i flutningum millum Ósa Halfann ättung Hvals og Vidar,
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Hvert sem er Fluttur edur rekenn, So og Vestur frä Biarnarä til Senningar
vÿkur, Halfann ättung Hvals og Vidar, Hvert sem er fluttur edur rekenn ... 183

Þeir séra Sæmundur Jónsson á Þóroddsstað og séra Hannes Scheving á
Helgastöðum gerðu með sér samning um nýtingu „Náttfaravíkurafréttar“ 15. maí
1786. Þar segir að séra Sæmundur megi nota „afréttina“ á sama hátt og hann hafði
gert fram til þessa í krafti þeirra skjala sem hann hafði í höndum. En séra Hannes
skyldi hafa fríland í „afréttinni“ fyrir eigin „afréttarfé“ og tveggja annarra manna í
krafti máldaga Helgastaðakirkju. Samningurinn skyldi gilda jafn lengi og þeir lifðu
svo lengi sem að ekkert kæmi fram sem drægi úr trúverðugleika skjala þeirra. 184 Hafði
Hannes lögfest „afrétt“ Helgastaða í Náttfaravíkum stuttu áður (sjá kaflann um
Helgastaði).
Við afhendingu Þóroddsstaðar árið 1809 eftirfarandi skráð:
Undir þetta Beneficium liggia … Náttfaravÿk med 60 ál. Landsk. og engu
Kugÿlde. 185

Tveir menn votta um vitnisburð Magnúsar Þorvaldssonar sem svarinn var á
Þóroddsstað 10. maí 1821. Þar segir Magnús að frá því hann muni fyrst eftir sér, þ.e. í
um 40 ár, hafi selanætur verið lagðar fyrir norðan Svíná sem sumir kalli Kotafjöru.
Eigendur nótanna og þeir, sem hafi lagt þær, hafi ætíð fengið leyfi til þess hjá
Þóroddsstaðarpresti og greitt honum, en ekki eiganda Kotamýra, ákveðið gjald fyrir.
Þessu til frekari staðfestu greinir hann frá því að bræðurnir Sveinn og Jón á
Kotamýrum lögðu eitt sinn selanætur sínar fyrir innan Svíná (sem nú er kölluð Purká)
með leyfi sýslumannsins Jóns Benediktssonar á Rauðaskriðu. Næturnar sáu þeir aldrei
aftur en Magnús segir að þeir hefðu aldrei ráðist í þessa framkvæmd ef sýslumaður,
sem var húsbóndi þeirra, hefði haft nokkurn rétt til að leigja þeim nótlög fyrir utan
umrædda á. 186
Þrír menn votta að vitnisburður Magnúsar sáluga, sem var í Naustavík,
áhrærandi lagningu selanóta og afgjald þar af fyrir norðan Svíná sé réttur. Mennirnir
segjast hafa heyrt og vitað þetta í mörg ár, þ.e. Einar Erlendsson á Björgum í 34 ár,
Jón Einarsson á sama bæ í jafn mörg ár, Jón Sturluson á Nípá í 30 ár, Þorvaldur
Magnússon á Kaldbak í 40 ár, Sören Jónsson á Geirbjarnarstöðum í 35 ár og Hjalti
Illugason á Granastöðum í 31 ár. Umræddur vitnisburður var bréfaður 20. desember
1820. 187
Í lögfestu séra Eiríks Þorleifssonar fyrir eignum og ítökum
Þóroddsstaðarkirkju frá 12. maí 1828 segir um Náttfaravíkur:
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... Lögfeste eg allt Land til fialls og fiöru, Med öllum Landsleigugögnum og
giædum í öllum Midparte [-a í parte, ofan línu] Náttfara víkna, nordann frá
Ófeigs hellir á Haugshorni, Sudur til Svínáróss, og þadann frá til
Náttfaralækiar, sem þadann af Rædur Landa Merkium ad Sunnan og í Nefndu
takmarki. Lögfestist sofelldur Reki af óskiptum Qval 12ti partur alls Qvals,
sídan skal eptir authorizerudum Máldögum þridiungur eins úrReiknadur
öllum Qval ad fráteknum skurdar Manna launum, til Þóroddsstadar Kyrkiu
leggiast, þegar þá Greniadarstadur skillde hafa eins úr-reiknadann fiórda part,
og Múkaþverár klaustur Sömuleidis sinn Qvalreka þridiung í þessu takmarki;
þá er Qvalrekanum uppskipt. af triárekanum í tiedu takmarki, Lögfestast öll
trie 20u feta og þadann af Smærre, tveir 3iu partar hins stærra Vidar, þegar
fyrrnefnt klaustur á nú þridiung þeirra stórvida, sem Meira eru enn 10u alna,
þá er og Uppskipt triárekanum, Út frá Ófeigshellir til Miósundis edur Nausta
Óss hiá Eiri á Flateíardal. Lögfestest hálfur 8de þad er 16de partur Qvalreka,
Vida og flutninga, frá Miósundis Óse til Biarnar-ár Oss, og svo 16de partur
qvals og vida hvört sem er fluttur eda Rekinn, vestur frá Biarnar á til
Hafragiár í Senningar vík, enn þá hálfur 8de edur 16de partur Qvals og Vida,
hvört sem fluttur er eda Rekinn. 188

Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi 16. maí 1828 og var henni að nokkru
leyti mótmælt af umráðamönnum Kotamýralands og eigenda Skriðu í Aðaldal. Ekki
er þó getið nánar hvað fólst í umræddum mótmælum.
Séra Eiríkur Þorleifsson skrifaði Steingrími Jónssyni biskupi 11. september
1828 og aftur 2. febrúar 1829 og sendi honum m.a. afrit af skjölum er vörðuðu
eignarheimildir kirkjunnar og athugasemdir hans við sum þeirra. Tilgangurinn var að
gera skjölin aðgengileg í skjalasafni stiftisins svo að háyfirvöldin gætu annaðhvort
komist að niðurstöðu í málinu eða þá biskup byggði á þeim bænarskrá til konungs
fyrir hönd Þóroddsstaðarkirkju um að fjárhaldsmenn hennar mættu njóta eigna hennar
innan tilnefndra takmarka ítölu- og ákærulaust til lands og sjávar fyrir annarra tilkalli.
Sömuleiðis rekaítölunnar frá Ófeigshelli út um Flateyjardal auk alls sem henni með
réttu tilheyrði. Að lokum óskaði prestur eftir staðfestum afskriftum af máldögum
Hálskirkju sem hann þurfi nauðsynlega á að halda. Aftur skrifaði prestur 11.
september 1829 og rak eftir svari.
Biskup svaraði bréfinu 17. október 1829 og tilkynnti séra Eiríki að hin
innsendu skjöl hefðu verið lögð upp í skjalasafni stiftisins en stiftsyfirvöld gætu ekki
byggt úrskurð á þeim einum því að þau sýni aðeins eina hlið málsins og jafnframt
minnir hann á tilskipun frá 11. júlí 1800 sem banni að leggja á úrskurði í málum
einstaklinga og málum sem séu líkleg til þess að fara fyrir dómstóla. Var það ein
ástæða þess að biskupi fannst ekki við hæfi að semja bænaskrá fyrir hönd
Þóroddsstaðarkirkju. Biskup getur bréfa Þóroddsstaðarprests til Gríms Jónssonar
amtmanns um rekaskipti í Náttfaravíkum og segist biskup hafa sent amtmanni, að bón
188
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hans, staðfest afrit af máldaga Hálskirkju með tilliti til rekaréttindanna. Með því telur
biskup ósk séra Eiríks um afrit af máldögum Hálskirkju uppfyllta. Loks getur hann
þess að hafa tilkynnt amtmanni að nauðsynlegt væri að gera uppdrátt af umþráttuðum
rekafjörum ef hann í svo mikilli fjarlægð frá þeim ætti að geta myndað sér skoðun í
deilu viðkomandi kirkna sem báðar beita fyrir sig máldögum sínum. 189
Eins og fram kemur hér á undan lét séra Eiríkur Þorleifsson skrifa upp
allmikið af skjölum varðandi Náttfaravíkur frá ýmsum tímum árið 1828. Einnig
skrifaði hann inn í kirkjustóla Þóroddsstaðar ýmsar hugleiðingar sínar varðandi
réttindamál Þóroddsstaðar. Rétt þykir að halda þessum skjölum séra Eiríks sem
sérstökum flokki, svo að þau verði skoðuð í samhengi en vísað til þeirra í tímaröð.
Meðal skjalanna, sem Eiríkur lét skrifa upp árið 1828 eru: 1) Vitnisburður séra
Einars Hallssonar um eign Þóroddsstaðar í Náttfaravíkum 1560 lagður fram vegna
dóms 1580, 2) vitnisburður Einars Runólfssonar 1561 um lóðarfiskatekju lagður fram
vegna sama dóms, 3) dómsályktun Guðbrands Þorlákssonar um eign Þóroddsstaðar í
Náttfaravíkum vegna deilu við Helgastaðaprest, 4) afrit af máldögum 1399 og 1471,
staðfestu 1599, 5) vitnisburður Gunnsteins Sturlusonar um lóðarfiska 1601, 6)
vitnisburður séra Ólafs Tómassonar um lóðarfiska 1604, 7) vitnisburður séra Ólafs
Tómassonar um ágreining Grenjaðarstaðar- og Þóroddsstaðarpresta um lóðarfiska
1613, 8) vitnisburður Jóns Þórarinssonar um sama 1613, 9) ályktun Guðbrands
Þorlákssonar um eignir Þóroddsstaðar og Grenjaðarstaðar í Víkum 1601, 10)
vitnisburður séra Odds Jónssonar um sama 1614, 11) umfjöllun um byggingarbréf
fyrir Víkum 1638, 12) svokölluð eiginhandarskjöl séra Illuga Helgasonar 1644 um
Þóroddsstaðarkirkju o.fl., 13) vitnisburður fjögurra manna um lóðarfiska 1665, 14) úr
klögun séra Odds Bjarnasonar yfir séra Gunnlaugi Jónssyni 1673, 15) vitnisburður
Magnúsar Þorvaldssonar um nótlög utan Svínár 1820, 16) þrír vitnisburðir um
landeign Naustavíkur.
Guðbrandur Þorláksson biskup kallaði saman sex presta á Helgastöðum í
Reykjadal föstudaginn fyrir krossmessu á hausti 1580 [9. september] til þess að greiða
úr deilu séra Sigfúsar Guðmundssonar á Þóroddsstað og séra Halldórs Benediktssonar
á Helgastöðum um Náttfaravíkur. Prestarnir sex lögðust yfir máldaga kirknanna og
eftir lestur Helgastaðamáldaga gátu þeir ekki séð:
... ad Helgastadur ætti í greindumm Vjkumm, utann afriettar Gaungu fyrir alla
þá penjnga sem í afrétt mættu ad lögumm vera, og Helgastada Prestur og
Kyrkjann þar ættu ... 190

Þeir báðu séra Halldór að framvísa þeim skjölum sem hann hefði til að styðja
sinn máldaga en hann kvaðst engin slík skjöl undir höndum hafa. Því næst skoðuðu
þeir máldaga Þóroddsstaðar en þar kom fram:
189
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Ad Kyrkjan þar ætti i opt nefndum vjkumm öll 20u Fóta Trie, og þadan af
smærri, eru þad þá leigulida gögn, sem lands drottni til heyra hafi han
eingumm ad leigu seldt. 191

Prestarnir spurðu séra Sigfús hvort hann hefði einhver skjöl til að styrkja
framburð máldagans og framvísaði hann tveimur vitnisburðum ráðvandra manna.
Annar var prestur, sem haldið hafði Stað í Kinn (Þóroddsstað) og vafalaust títtnefndar
Náttfaravíkur, eða Víkur eins og þær voru kallaðar, en hinn hafði alist upp þar í sveit
og lengst af róið til sjávar í Víkum en til Staðar hefðu allir lóðarfiskar goldnir verið og
leyfi fengið hjá Staðarpresti án nokkurs ágreinings. Prestarnir álitu vitnisburðina
skilvísa og mynduga og þar sem engin skjöl stönguðust á við þá ályktuðu þeir og
gerðu út um téðan ágreining með svohljóðandi niðurstöðu:
Ad Helgastada Kyrkja ætti ad eins, og ätt hefdi haga og heimila Beyt þar i
Vjkumm Fyrir Alla þa gripi frá Helgastödum sem í Af-riett meiga ad
Lögumm vera í sinn tjma en ecki par meira. Enn Stad í Kinn og hanns
Kyrkju, til sögdumm Vér og eignudumm Wijkurnar til fialls og fiöru, og til
allra giæda, svo sem lands drottni og eignar Manni á Jördu sinni, ad undan
teknumm þeim J tölum sem adrir Menn edur Kyrkjur ættu í greindumm
vjkumm. 192

Guðbrandur biskup samþykkti þessa niðurstöðu og setti innsigli sitt undir
gjörningsbréfið sem var skrifað að Múla í Aðaldal 19. desember 1580.
Þeir vitnisburðir sem séra Sigfús á Þóroddsstað framvísaði voru annars vegar
vitnisburður séra Einars Hallssonar sem gefinn var út á Öxará í Bárðardal 16. apríl
1560. Þar segist hann svo lengi sem hann minnast kunni og hinir elstu menn í
Norðursveitum hafi tjáð honum þá hafi hann heyrt og hyggi satt:
... ad Stadur í Kinn eigi, og ad öndverdu Átt Hafi náttfaravjkur, sem liggia út
Frá Stad, ad þeirri óslitinni fialls Hljd sem Stadur stendur undir ad Mörgumm
þeim adhnjgandi Gögnumm, sem ej í minn Vitnisburd ad svo prófudu setja
læt. Hielt eg Stad í kinn og þar Med sagdar Vjkur, svo ómakslaust, sem
siálfan Stadinn Heima, svo ljka þeir Prestar, sem fyrir Mig vóru og eptir
komu, vissumm Hvörki nie Heyrdumm ad Stadur ætti ej Vafalaust
Nattfaravjkur, ad undan teknumm þeim í tölumm er Stadirnir í Reikjadal þar
eiga skildu eptir sjnum Máldögumm, Enn eji veit eg þar Sannleika á, eda
Hvad í Stadinn er komid. Svo er mér og ej ókunnugt Hvörja Uppsprettu ad
áklögum þeirra Helgastadar Manna Hefur þartil, ad eigna Helgastadar Kyrkju
greindar Vjkur; þvj eg var þá í Presta stefnu, er Sr. Teitur Magnús Son
Benificator Helgastadar, Enn Þjnga prestur Sr. Péturs i Múla Hóf upp til kall
med ad stod Sr. Péturs til þessara Vjkna, Hvad öllumm óvart kom, Enn þó Sr.
Magnús Klerkur frá Stad veitti nockurt Forsvar, þá stodadi Hann þad eji, og
fyrir nockurs mót þróa sakir, var ábóti Helgi og vestann Prestarnir, enn ej vér
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Nordannad til kalladir ad semja millumm Stadanna umm nefndar Vjkur, En
Hvad þeir Hafa þar umm samid, skrifad, eda innsiglad, veit eg alls ekki, þvj
Fyrir víst var þar umm einginn Dómur geinginn eda uppsagdur, nie af Biskupi
Jóni úr skurdadur í þad sama sinn, og ej Higg eg ad Stadur í kinn eigi nú sjdur
sagdar Vjkur enn Ádur ... 193

Þessi texti er tekinn úr uppskriftinni frá 1828 en aðeins er ritháttarmunur frá
þeim, sem prentað er í Íslenzku fornbréfasafni.
Einar prestur segist treysta minni sínu og samvisku nægilega vel til þess að
sanna vitnisburð sinn með eiði.
Hins vegar var það vitnisburður Einars Runólfssonar sem gefinn var út á
Þóroddsstað sunnudaginn fyrir Andrésarmessu 1567 [23. nóvember]. Í honum segir
Einar:
Svo felldan vitnisburd ber eg Einar Runolfsson ad þad eg fyrsta minnast kann
nu i minne elle þar sem eg olst upp i Reykiadal og Kinn. heyrde eg eingvann
efa ä þvi ad Stadur i Kinn ætte Nättfaravikur ut. og ätt hefde æfinnlega. og ad
hann hefde þar staded med ogleymdu nafne Vargsnese. Ofeigshellir þar ut frä.
og Ofeigsstader fyrer sunnann stadenn heima. Var eg til siöar i Vijkum ä
skipe Þorarens heitens Steindorssonar ä Laugum. voru af hanns skipe til
Stadar aller lodarfiskar golldner. og leyfe teked. So og hiä Þorkele heitnum
Magnussyne ä Granastødum slijkt hid sama til Stadar aller lodarfiskar
golldner. bæde af hanns skipe og hvøriu ødru sem ad gieck til siös i vijkum.
hvad mier alkunnugt var þvi eg var leinge hiä Þorkele heitnum. Og til
sannenda hier umm veite eg og set mitt jnnsigle fyrer nedann þennann minn
vitnesburd. Skrifadur og utgefenn ä Stad i Kinn. sunnudagenn næstann fyrer
Andresmessu Anno 1567. 194

Hér er valin útgáfa í Íslenzku fornbréfasafni, er þar aðeins ritháttarmunur frá
uppskriftinni 1828. 195
Tveir menn votta samdægurs að vitnisburður Gunnsteins Sturlusonar sem
svarinn var á Þóroddsstað 3. febrúar 1601 sé rétt hafður eftir honum. Í umræddum
vitnisburði segist Gunnsteinn vera fæddur á Björgum í Kinn og hafa dvalið í sveitinni
í 28 ár. Þeir Þóroddsstaðarprestar, sem hann mundi frá þessum árum, voru Jón
Jónsson Helgfellingur, Magnús Einarsson og Sigurður Þorsteinsson. Hann segist
aldrei hafa heyrt annað né vitað á þeim tíma en að lóðarfiskar allir af öllum þeim
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skipum sem reru til sjávar úr Náttfaravíkum væru goldnir Þóroddsstaðarpresti. 196 Með
vitnisburðarbréfi skrifuðu á Hálsi í Fnjóskadal 9. júlí 1604 vottar séra Ólafur
Tómasson að hafa verið viðstaddur að Þóroddsstað 3. febrúar 1601 og heyrt á
fyrrgreindan vitnisburð Gunnsteins Sturlusonar. 197
Í vitnisburði séra Ólafs Tómassonar sem bréfaður var á Þóroddsstað
fimmtudaginn í hvítasunnu 1613 segist hann hafa verið viðstaddur um haustið á
Helgastöðum þegar séra Bjarni á Grenjaðarstað og séra Sigfús á Þóroddsstað töluðust
við. Þeir hafi rætt um þá hálfu lóðarfiska í Náttfaravíkum en séra Ólafur segist ekki
hafa heyrt neinn dóm um það ganga. Hann segist ennfremur hafa heyrt séra Sigfús
segja:
... ad Herra Gudbrandur skylde vid sig Ráda umm þá Hálfa lódar fyska á
Medann Sa. Sigfús Være Rádande yfir Stadar Kyrkiu enn ecke leingur þá syn
Vid miste. 198

Í vitnisburði Jóns Þórarinssonar sem gefinn var út á Þóroddsstað sjötta
sunnudag eftir trinitatis 1613 segist hann hafa verið viðstaddur í kirkjunni á
Helgastöðum um haustið þegar séra Bjarni Gamalíelsson og séra Sigfús
Guðmundsson áttu málum að skipta um lóðargjaldið í Náttfaravíkum. Hann segir að
m.a. hafi verið ámálgað að vottar séra Bjarna skyldu sverja vitnisburð sinn áður en
endanleg sátt yrði gerð milli prestanna um þá hálfu lóðarfiska sem séra Bjarni gerði
tilkall til og var ágreiningsefni þeirra. Jón segir að Þorgeir Pétursson hafi einnig verið
viðstaddur en man ekki eftir að séð Tómas Þorkelsson þar. Umræddur Þorgeir hafi
bannað honum og öðrum þar viðstöddum að sverja nokkurn eið um það sem þar hefði
fram farið og hann vissi ekki til þess að nokkur hafi gert það. 199 Um þennan
vitnisburð skrifar séra Eiríkur Þorleifsson hugleiðingu, sem tekin verður upp hér á
eftir.
Í bréfi til séra Þorsteins Illugasonar prófasts í Múla frá 3. ágúst 1613 biður
Guðbrandur biskup Þorláksson hann um að setja niður ágreining séra Bjarna
Gamalíelssonar á Grenjaðarstað og séra Illuga Helgasonar á Þóroddsstað um
Náttfaravíkur. Biskup segist hafa kynnt sér málið, borið saman máldaga kirknanna og
yfirvegað það betur en áður er sama deilumál var tekið til athugunar á Helgastöðum.
Hann viðurkennir að sú niðurstaða sem þá fékkst í málið hafi e.t.v. ekki verið
nægilega vel ígrunduð. Guðbrandur útskýrir sína afstöðu til málsins með eftirfarandi
hætti:
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... eg kann ecke betur ad skilia, enn Kirkia á Stad eige Land Og Reka fyrer
Náttfaravíkum hátt og lágt, enn þad Múkaþvera Og so adrar Kyrkiur eigna
sier, sé eignar i tak i þad land, Hvórt þad er i Reka edur afrettenne.
2, Náttfaravíkur er Mier sagt ad Kallest land allt Mille Ofeigshellirs og lækiar
þess sem Kallast Svínalækur, ef Mig rett Minner.
3, J þessu takmarke skulu vera 5 Víkur þar Menn Hafa firr Meir haft Skipa
upp sátur, og skulu enn siást Naust Og tófter þar Siómanna búder Hafa
staded.
4, Og skilst Mier þessar Víkur Mune Vera þad sem i Máldaga Kallast ból,
bæli edur bigd, Höfud ból Kallast stædsta bigd, biggt ból þar Menn eru edur
búa.
5, Nú Nefnir í Máldagnum Midból Og Ytstabool, þar fyrer skilst Mier hid
sama vera Hvort þar stendur, Víkur, þar Menn Hafa Skipa uppsátur Haft eda
ból, og so sem sú ytsta Vík nefnest ytsta bool, þvi má þá su sidsta ecke lyka
Kallast sidsta ból, enn su Vikenn sem er i Midiu Midból, þar 2 Víkurnar eru
út frá, enn tvær Sudur frá; þvi Hvad má annad Med riettu Kallast Midból, enn
sú Vík eda Veide stada sem er i Midiu, Hvóriu Nafne sem nú Heitir hún, Og
kann eg ecke Greniastada Máldaga Ödruvíse ad skilia enn so: ad Greniastada
Kyrkia eigie Fiórdung Hvalreka fyrer Öllumm þeim bólum edur Víkum, Og
Öll Flutning fyrer Ytstu Vík, enn i Mid bóle, þad Held eg þá Vík edur
Veidestódu, sem i Midiunne er, Og 2 bólenn siást út frá, Önnur tvó Sudur frá,
þar Held eg Greniadarstada Kyrkia eigie Hálfa Flutninga, Fyskever ad
Helminge (eda lódar fysk so sem Menn Hafa Nú skiled Þad) lyka Vidun eda
elde Vidar tak ad Helminge. Eige Greniadarst. Kyrkia þetta, þá Held eg Hún
eigie þad fyrer þaug Skip sem i þessu Midbóle gánga, enn ecke i Hinum
bólunum edur Víkunum.
Þar Og Fyrer Skála
Bögulega talad, Og ecke veit eg Hvór sa skále er, enn bevysest þad med
Sannindum, ad þar Heite skála ból eda Skála výk Önnur enn sú Midvík eda
Midból, þá mun Riettast ad þad sie under sama skilmála Og Meiningu. Umm
Vitnes burd þeirra Þorkiels Og Thómasar, þar Held eg Of frekt bored og i mót
máldögum ad Greniadarst. Kyrkia eige Hálfa lód, Hvad er þad annad enn alt
Hálft land til Fialls og Fióru! Þad er á móte Helgastada samþikt Anno 1580.
2, Eru þeir Vitnes burder Oskyrer, Meine þeir umm allar Náttfaravíkur, þær 5.
er ádur greiner, þá er þad berl. rángt, enn Meine þeir Midbool, þá er þad ecke
utann eitt, Og má þvi þad ecke Kallast Víkur, edur Vykum.
3, J þridia læge, Hafe Annar Hvór þeirra Þorgeir af sagt ad sveria eptir synum
Frammburde, þá Held eg þann Vitnes burd ecke Mindugann. 4, Umm Hefd
Síra Sigurdar kann eg ecke ad tala Margt, Og Held eg þad Of frekt bored, ad
Sa. Fúse Hafe ecke átaled eda umm talad, Og Med þvi þeirra Vitnes burder
Veik<i>ast i einu, þá vil eg Síra Biarne Halde þeim ecke Fram; Jeg seige
fyrer Mig, Hafe ecke annad Frammkomed á Helgast. af Hende Greniadarst.
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Kyrkiu enn þeir, Anno 1597. Þá tek eg aptur Myna Samþickt, Og bid eg Síra
Biarna ad taka mitt Jnnsigle þar i frá, Nema þvi eins ad Önnur Skiól Og
skilryke Kome framm, þaug Mindugre eru enn þessir Vitnes burder.
Sitt Hvórt er, allar Výkur Mille Ofeigshellirs Og læker, eda Midból /:
Midvikenn, Hún er ein, Hinar 5. Og fyrer þessar greiner, Og þad Annad ad
Sera Fúse Heitenn á Stad kom Nú ecke framm Anno 1597. med þá fyrre
samþickt sem giórdest 1580, Né þá gamallra Manna Vitnes burde sem þá
Komu framm, þá er þad Rád mitt ad Þier med fleirum gódum Mónnumm
setied þetta Nidur Med þeim Prestum, i þann máta ad Annad Hvórt Hafe Síra
Biarne Hálfa lódar fyska Og Hálfa Vidun fyrer þeirre Veide stódu sem med
Riettu Hefir Vered i Midiumm þeim Náttfaravikum, Og ádur greiner, af þeim
skipum þar gánga, enn ecke Annar stadar; Ellegar hann Hafe sitt Skip frj
alleina Hvar þar geingur i þeim Víkum. Skylde Eg Dóm á leggia, þá Dæmde
eg þad firra, en sie þad Vinsaml. Nidursleiged, á Samþicke eg þad seirna. 200

Biskup segist treysta séra Þorsteini til þess að skera úr um þetta og hafi sér
ekki verið greint rétt frá eða hann misskilið eitthvað varðandi þessi fimm ból eða
víkur þá neyðist prófastur til að taka nokkra góða menn með sér í vettvangsferð og
athuga staðhætti í Náttfaravíkum.
Þessi umþenking biskups er einnig innfærð í kirkjustól Þóroddsstaðar en þar er
þetta niðurlag:
Sr. Magnus seiger mier ad þær Vÿkur sieu iij sem eg Helld þeir Hafa kallad
ädur Ból, og Hvert sem þær siäst iij eda v, þä kiemur og lender i einum stad,
Su sem i midiunne er Hun hefur þä kallast midból, Hveriu Nafne sem nu
Heiter Hun
Sie þar nu su Vÿk sem Nefnest Skäla Vÿk, þa er ecke frä þvj þad sie su Vÿk,
sem Ska [hér er langt orðabil, sem gæti bent til þess, að eitthvað torlæst hafi
verið í forriti] Hefur vered kalladur, Og i þeim tveimur er eg ecke langt frä ad
Greniast. eige þetta Jtak, en Vÿst Ecke annar stadar; Nema flut. fÿrer
ÿstabóle. Jeg kann hier Ecke ödru viis ad Skinia Nie Skrifa. 201

Oddur Jónsson prestur gaf út vitnisburð á Ljósavatni um hausið 1614 að
viðstöddum þeim séra Jóni Magnússyni og Jóni Þórarinssyni. Þar segist hann hafa
frétt að nafn hans væri að finna undir Helgastaðasamþykkt milli Þóroddsstaðar og
Grenjaðarstaðar varðandi Náttfaravíkur. Hann segist hins vegar aldrei hafa verið
kallaður til þess að vera viðstaddur slíka samþykkt, aldrei samþykkt neitt um þennan
ágreining og aldrei sett innsigli sitt undir slíkan vitnisburð. 202
Í máldaga séra Illuga Helgasonar fyrir Þóroddsstaðarkirkju frá 1644 segir um
Náttfaravíkur:
200

Skjal nr. 2 (77). Sjá einnig skjal nr. 2 (174) a-b.
Skjal nr. 2 (174) a-b.
202
Skjal nr. 2 (77). Sjá skjal nr. 2 (178) a-b. Oddur Jónsson var prestur á Lundarbrekku frá 1572-1625,
sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 300.
201

706

707
737
Nú er ad skrifa umm Reka ítókenn sem liggia i Náttfaravíkum Og út umm
Flatejar Dal, Hvad alt samann Máldagarner báder Skyrast Herma, sem Hier
fyrer framann skrifader standa, so eg kann þar aungva liósare grein á ad gióra,
enn eg Hefe epter þeim Coperad, sem Og Eirnenn i tóluna i Biargalande, Og
Higg eg Nú Mune Mest alt upp taled þad sem eg Minnast kann um
Kyrkiunnar Og Stadarenns eign Hier Heima, epter filger umm Torfunes Og
Náttfaravíkur. 203

Eldri máldagar kirkjunnar sem séra Illugi minnist hér á hafa ekki verið látnir
fylgja með í þessari uppskrift og því er ekki hægt að segja til um frá hvaða ári þeir
voru. Máldaga séra Illuga til staðfestu settu þeir Sturli Árnason og Halldór Torfason
nöfn sín.
Fjórir menn votta að hafa verið í Víkum í Skálavík 30. júní 1665 er séra Oddur
Bjarnason krafðist lóðarfiska af sjómönnum þar. Hann brýndi fyrir þeim að ef
samviska þeirra segði þeim til um að einhver annar en hann ætti rétt á umræddum
lóðarfiskum þá skyldu þeir afhenda honum þá. En þar sem að sjómennirnir vissu að
lóðarfiskarnir tilheyrðu Þóroddsstaðarpresti þá afhentu þeir séra Oddi þá. 204
Í bréfspósti dagsettum á Alþingi 6. júlí 1673 tíundar séra Oddur Bjarnason það
sem gengið hafði undan Þóroddsstaðarkirkju í embættistíð forvera hans, séra
Gunnlaugs Jónssonar. Þar kemur fram að í Náttfaravíkum sé genginn undan kirkjunni
meiri hluti gagnsamra lóðatolla og hálfir búðartollar. Einnig hafi Björn Magnússon
byggt eða látið byggja út land við Náttfaravík, nefnilega Kotamýrar sem hann viti
ekki betur en að sé land Þóroddsstaðar. Að þessum bréfspósti víkja bæði Skúli
Tómasson og Eiríkur Þorleifsson varðandi eignir Þóroddsstaðarkirkju frá 1599, sjá hér
síðar. E. Þorleifsson og Pétur Jónsson votta að rétt sé skrifað eftir frumritinu á
Þóroddsstað 4. ágúst 1828. Fjórir menn votta svo að rétt sé skrifað eftir skjölum
Þóroddsstaðarkirkju en sá vitnisburður er ódagsettur.
Í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905 er að finna athugasemd frá séra Eiríki
Þorleifssyni varðandi vitnisburð Jóns Þórarinssonar frá 1613:
á siðast nefndann vitnisburð vikur urskurður Biskups Herra Guðbrands af
1613 og allir syna þeir ásamt, hve veil og ræk at se Samþíkkt su sem Sr. B
Gamla Son skapaði Grenjaðar Stað fyrir hálfum Nattfara vykum. i
sameiningu með þeim vitnisburðum er sami Biskup ágrundaði dóm sin af
1580. um Kotamyri synir Klagan Sr. Odds Biarna Sonar at þá Biörn Magnuss
Son eygnadi Skridu þá Jörd, hafi eingin maður annað vitað enn það at Staður
ætti þat land með réttu, og at Skriðu Eýgendur alldrej hafi opinberlega þorat
at eygna Skriðu nefnda Jörð, syna Konúnglegar Jarðabækur, því Jarðabokin af
1702 Assessors Arna Magnussonar og Páls lögmanns Widalins synir berlega
at fyrst skrifaður máldagi hafi á þíngstefnunni eptir þeirra skriflegri kröfu
framvysaður og afhendtur verit, þvi su Jarðabók fylgir svo náqvæmt elldsta
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Maldaganum í tilliti þessa Staðar hiábóla á hans, nefnilega Staðarins, torfu,
eður heimalandi, því þá hann hefur önnur hiábyli nefnt, og siðast Naustavyk
öde Jord, bætir hann við þessum orðum: „Vassnees og Kotamyre tvende öde
Jörder hér í Egnen“, þat er rétt utlaggt hér (nefnilega ) á Staðarins eýgnartorfu
eður heima landi, og enn þá, at Syslu maður Jón Benedicts son ekki hafi
þorað í opinberum Skrifum at eygna sér, sem Eyganda Skriðu Kotamyrar,
synir Jarðabok landfogeta Skúla Magnuss Sonar, sem kennd, er við árit 1760,
skömmu fyrir Syslumansins dauðatið, á hvörri hann testamenteraði slíka
Sálugiöf Fátækum i Reikiadal þá hann af ollu hefur útseð, at Skriða alldrej
mundi þvi landi haldit geta. 205

Í beinu framhaldi af bréfspósti Odds Bjarnasonar 6. júlí 1673 virðist koma bréf
séra Eiríks Þorleifssonar en hann segir að fyrrgreint byggingarbréf (sem er ekki
tilgreint nánar, e.t.v. er það frá árinu 1638) og klögunarbréf séra Odds sýni að með
vissu megi ráða að:
Heila landed mót Vestre Hafe Vered þad sem Svíná Heldur framm til Fialla
afrettar land Výkum til Heirande, Og so Vel Halded Þóroddsstadar Kyrkiu
eign sem Hitt Landstikked frá Svínáróse, Og Náttfara læk til Ofeigshellirs,
Jafnvel þótt lykur Dragest [yfirstrikað: til] ad þvi, ad þetta Hafe sá lands
partur Vered, sem i fyrstu Hafe giefenn vered til Stadanna i Reikiadal fyrer
afréttar land, enn Hafe þó Öndverd lega fyrer Siálfra þeirra Hyrdu Og af
skipta leise frá þeim Horfed til Þoroddsstadar, unns Hann þad aptur Miste til
Skridu Eyganda i tyd Sr. Gunnlaugs Jons sonar. 206

Umrætt land hafi verið byggt í meira en 100 ár og sé nú orðið fasteign fátækra
í Reykjadal eftir að Jón Benediktsson gaf það á banasæng sinni. Hann telur þó að
Rauðaskriða:
... Naumlega hafe löglega ad komest á lande þvi i Öndverdu Haft eptir
Orækum máldaga, þvi lysa gamlar lóg festur Hér, sem yfergrípa Heila
Kotaland fyrer Vestann Ána, Og Siálfann bæenn þar med, Hvórium bádir þeir
Fedgar Og þá eigendur Kotalands Lögmadur Benedict af 22 Maí, 1726. Hefir
þynglyst á Liósavatne og Prótócolerad á kiærulaust, Og Sómu leides Sonur
Hanns Syslumadur Jon n<o>ckrum sinnum i afa Myns Sira Sæmundar Sál.
tyd, Og Mót mælte þeim alls ecke. 207
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Skjal nr. 2 (77). Oddur Bjarnason hélt Þóroddsstað á árunum 1665-1677/78 en séra Gunnlaugur
1660-1665, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 298. Umræddur Björn Magnússon er líkast
til samnefndur sýslumaður og klausturhaldari á Munkaþverá 1662-1695, sbr. Páll Eggert Ólason:
Íslenzkar æviskrár I, bls. 235-236. Skriða sú sem talað er um er líkast til Rauðaskriða í Aðaldælahreppi.
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Skjal nr. 2 (77). Jón Benediktsson sýslumaður í Þingeyjarþingi andaðist í Rauðaskriðu 1. maí 1776,
sbr. Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II, bls. 59. Séra Sæmundur Jónsson hélt Þóroddsstað 17481784 og sonarsonur hans séra Eiríkur Þorleifsson 1826-1842, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og
prófasta, bls. 299.
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Afrit Eiríks Þorleifssonar prests úr gamalli máldagabók Norðursýslu á
Grenjaðarstað og ályktanir Eiríks um Náttfaravík er að finna í kirkjustól
Þóroddsstaðar 1840–1905:
Ur gamallri norður Sýslu Kyrkna Máldagabok, sem liggur á Grenjaðar Stað
að líkindum eptir Sigurð prest Jóns Son Biskups AraSonar, Staðar Kyrkiu
Máldagi
Kyrkia á Stað i Kinn helguð Maríu og Nicolao á allt Heimaland, og
OfeigStaði Torfunes, Tiarnahverfi hið eystra og vestra, hálfshundraðs skógur
í Mánafelli, Reki í Wyk út, þriðjungur af tólftúngi alls Hvals, Síðan skal
þriðiungur alls Hvals til þessarar Kyrkiu, Øll skemri Tök enn tuttugu Feta,
tveir hlutir hins stærra viðar og í Flutningum öllum, milli Ósa hálfur attungur
Hvals og viðar hvört sem er rekin eða fluttur, Torfskurður i Bergstaðaland
fiórir tólf Feðmingar, Siðan (þetta orð hefur rángskrifast af Endurritara í
staðin fyrir Viðun) í Staðarholti. – [Síðan virðast koma athugasemdir og
hugleiðingar séra Eiríks]: Þessi máldaga afskrift berest samanvið origínalin á
Grenjaðarstað sem Presturin er skyldugur at sýna svo siást mégi og lagast ef
smáorð í vantar eða bókstaf, eða sé nokkru aukið
At ofannskrifat Máldagabrot sé eptir aungann anan enn Sr. Sigurð, synir Eptir
maður hans Sr. Biarni GamlaSon, er ut feingnu?? Biskups Skrifara til Prófasts
Sr. Þorsteins Illugasonar tók fyrir til Samanburðar, þessa Staðar, og
Reikiadals Staða Máldaga, sem han frá sinum Formani Sr. Sigurði hefur hiá
sér haft, og af þeim Samanburði leitast hann við at syna fyrstur allra þat, at
Reikiadals Staðir mundu eyga landit allt eða mest allt, enn Þóroddstaður litit í
því eður ekkert.
Enn ekki að síður mætti sýnast at Sr. Sigurður hafi vitat at landit i vykum vera
einn part af heimalandi Þóroddstaðar Kyrkiu, og þvi hafi hann með þessa
Maldaga orðatiltæki Öll Tök viliað syna þat kyrkia hér enn aungvir aðrir ættu
þar allar lands drottna leigu tekiur á Fiöru, og þat i Flutningum öllum, sem
landi eins og landsdrottni einum tilkemur að lögum at eyga
[Sat]ta Samningur Sr Biarna við Sr Illhuga eptir Biskups Skrifit af 1613, er
svohlioðandi sem her eptir skrifat sýnir,
Eg vil í nafni Drottins öllum hugmóð og óvild afslá, og allri á klögun, enn þó
með soddan Skil mála Sem nú eptir fylgir:
Fyrst að Eg Kyrkjunnar vegna, haldi Fiorðungi úr Hvalreka fyrir öllum
náttfaravykum, kunni að landi að bera, Eg vil og halda öllum Flutningum fyrir
Itstabóli, en fyrir Miðbóli hálfum af Hvölum og viðum, eptir hlióðan Maldaga
Kyrkiunnar á Greniaðstoðum, og eptir dómi og urskurði Hr. Guðbrands
Þorlakssonar, sem hann sendi til Múla í Firra Sumar, og hefur síðan endurníat
með Bréfum sínum nu i vetur. Annar Skilmáli er þessi: Að eg vil mitt Skip hálft eða heilt sé friálst og
áfgialds laust til Staðarkyrkiu, i þeirri veiðistöðu, sem nú kallast Skálavyk,
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hvar menn hafa til haldið í nærstu 80 ár, hafi friálsann Skála, hiall og
fiskigarða, líka eldivið til að sióða fyrir Siómenn, eða þurka þeirra Föt. Gre.st.
1614 Biarni Gamla Son
Til Sr. Illhuga Helgasonar
Athugasemdir
a) Þessi Samningur synir auglióslega at þá slíkur Frekiu maður sem Sr. Biarni
var, ekki lýsir í honum eptir afrétt í [hér kemur orð ofan línu, sem ekki
verður lesið, má gizka á: bóla] vykum at hún hafi þar alldrej fyrir hans daga
frá Gr.st. kölluð verit og at hann síðar hafi eptir Samanburð máldaganna,
sem eru í siálfum sér ógreinilegir [hér er einhver blekklessa við ó-ið, svo
e.t.v. hefur átt að strika það út], og nefna samhlióða í náttfaravyk, teigt þá
nefning af hatri við sr. Illhuga út ýfir heila landit, [yfirstrikað: þá] þó teds
Stadar máldagar syna at afréttar Jtalann hafi takmörkuð verit í vissu Platsi,
þar sem hvalreka tiltalann se fyrir heila landinu, afrettin alltsvo á dölum
sem liggia til aðal náttfaravykur, og hafa af henni nafn fengit.
b) eins og þeir fornaldar vitnisburðir sem Dómurin af 1580 grundar sig á, svo
sýnir og framanskrifaður máldagi með orðatiltækinu öll Tok, eður allar
Tekiur, bædi að Sr. Sigurður hafi goldit lóðarfiska til Staðar og 2 hluti af
Flutningum eins og aðrir eptir eldsta Máldaganum, hvors orð hér eru
brúkuð, og hann altsvo Sr. Sigurði þekktur [hér hefur verið skotið inn
orðum undirstrikuðum: er sinir, sem virðast merkingarlaus] og Samningur
þessi synir at Sr. Biarni þorir þar ekki segia at Grenjadstadur hafi
[yfirstrikað: þar] i vykum nokkurs notið í þaug 80 ár sem þá lifandi vitni
hafa getað um borit, þó hann Sr. Biarni heimti at Eyga þar bæði Flutning og
friálst útræði. 208

Eiríkur Þorleifsson skráði minnisgrein um Þóroddsstað og eignir hans einhvern
tíma á tímabilinu 1832-1834. Þar stendur:
Þareð miög margt af áriðandi Fornalda Sk<i>ölum þessarar Kyrkiu er
sumpart giörsamlega tapað, enn sumt, það nefnilega af þvi ennþá til verandi,
sem ei hefr verið innfært hér að framann liggur við töpun, þess vegna in færist
hér i hugleiðing af Prófasts Skipan hér að framan dateraðri að Laufasi þann
15da Des 1749 eptir fýlgiandi Máldaga Skrá er og ásamt öðru innfærast þarf
varúðar vegna í þann orskamt [torlæst í forriti] upp rettanlega nía KyrkiuStól
af þeim sem auðnast að upp byria hann, hvört það væri Eg, eður annar maður
Kyrkian á Þóroddstöðum i Kinn er helguð Mariu og Nicolao, til þessarar
Kyrkiu liggur allt Heimaland, hvar i að eru þessi Hiábýli: Staðarbakki,
LoddaStaðir, Gyssurshús, ÓfeigStaðir, Torfunes, Árgerðis Land tiarnahverfi
hið eýstra og hið vestra, (nb. 1 Forntiða Skial segir svo Árgerðis Sel á
gaunguskarði) Naustavyk, Wargsnes, Kotamyri; þessari Kyrkiu tilheirir og
Reki í Vykum út, af óskiptum Hvali 5 tólftu partar alls Hvals, öll Skemri tök
208
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enn 20 Feta, öll Tré 20 Feta og þadann af Skémri, tveir þridiupartar hins
Stærra vidar, og i Flutningum öllum.
Millum ósa hálfur Attúngur Hvals og vidar, hvört sem er fluttur eda rekin, út
frá ófeigs hellir til Miósyndis hálfur Áttúngr Hvals og triáreka og i Flutningu,
Sömuleidis, vestur frá Biarnará til Senningarvykur, sem liggur frá urðarness
tá austur til Forvaða við Hafra giá, Hálfur Áttúngr Hvals og viðar hvört Sem
er rekinn eða Fluttur, Hálfs Hundraðs Skógur i Mánafelli, Mótorfsskurður i
Bergstaðalandi 4ir tólf Feðmíngar, vidun i Stadarholti í Garðs landi í Adaldal,
Skógur allur í Felli fyrir nedan götur.
…
að ofanskrifuð Máldaga Skrá sé rétt samhlióða þessa Staðar Kýrkiu
Máldögum yfir höfuð samannteknum eða lesnum og samanbornum við
annara Stiptana Máldaga, sem og konúnglegar Jarðabækur Árna og Skúla
Magnuss sona. vitnar
E Thorleifson
n. b. götu, Hátún, Hnausa, Geitagerði, Finnsbæ, nefna hvörki Maldagar né
Jarðabækur alltsvo hafa þaug Hiabyli alldrej lögbyli verið.
Hiáteiknanir við framanskrifaðann Máldaga og Jardabóka útdrátt.
1) að Fornalda Skýrsla eður Máldagi fyrir Heimalandi þessa Staðar segir það
vera … og allt bú land i Výkum milli Hvanndala og Svinár undantekningar
laust, eg eins undantekningarlausir eru allir Máldagar áhrærandi rekan inn frá
ófeigs hellir til Flióts óss, eða Galta fialls hellirs i hið minsta sagt.
2) að ej hafi verið hér fleiri enn 11u býgðir Bæir i Sókninni þá Auðun Biskup
visiteraði hér árið 1318 sýnir sá Máldagi og þar á meðal af hiábylum þessa
Staðar einungis ÓfeigStaðir og Torfunes, öllum öðrum þá óbyggðum
hiábylum og Jörðum So samsleingir sá Máldagi við heimalandið siálft [hér
kemur viðbót utan af spássíu: sem þessa Staðar jtölulausri Eygn] án þess að
nefna þaug sér i lagi, og téðs Máldaga, eða Sr. Stulla þess, sem þá var hér
Prestur, ógreinilegu frásogn um þessa Staðar Eygnir, hafa yngri tiða Byskupar
eptir skrifað. Þó synir sá Máldagi saman borin við önnur Skiöl her að þessa
Staðar menn hafa þá brúkað landið i vykum sem Heimaland, einkum til
Selveiða þegar þá verandi Kyrkiu [yfirstrikað, Kyrkiu] bækur hér, eða meðal
þeirra su allra helgasta guð spialla bokin, sem i Páfadóme var átrunaðar goð
voru hér á Selskinn skrifaðar, sem sem lýsir slíkri gnægð Selskinna hér á
þeirri tið, að menn hafa leitast við að tilsniða þaug og hag nyta til sem flestra
hluta, annars nefnir Máldaginn hér þaug Kúa rað, að Kálf Skin nóg hefði til
reiða mátt i bækur ella, og berlega segir og synir Máldagi þessi það, að öll
lands leigu gögn i triárekanum hafi þá legið undir þennann Stað og af endur
gialds Jtölum frá öðrum Stöðum hingað synir Jnnlandið? [torlæst í forriti]
siálft þessa Staðar E[ygendom] [út á spássíu er bætt við: n.b. samanborinn við
önnur Skiöl, sem sýna landið i vykum þessa Staðar einungis Eygn á öllum
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Páfadóms öldum yfir höfuð] enn sterkari upplysingar, af öðrum maldogum
þessa staðar Eýgnar rétt a landinu ýfir það heila tekið leifir ekki blað þetta hér
að framfæra. 209

Eiríkur Þorleifsson skráði eftirfarandi í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905:
Aðrar áriðandi Skyrslur eru infærðar i þann firri Kyrkiustól, fleyrstar allar
sem Eg nú fæ mynnst, Jarðabókin af 1760 telur Þóroddstaða Bújörð 25
hundruð að dírleika og henni fylgiandi öll hin sömu hiából sem i þeim fýrsta
Máldaga eru nefnd a nafn, og af hvörium nú er 3 býggð, nefnilega Naustavyk
með 60 alna landskuld og 6t úngi vöðu Sels veiða i Eptirlag úr landtogs
nótlögum, þar á og med réttu að vera þat Kýgyldi, sem nú er á Staðnum, og i
nærstliðins árs Spesifikation talit með túnsendakoti. [síðan eru talin upp býli
bæði byggð og óbyggð] Gata, Hatun, Hnausar og Túnsendakot, hafa og, þó
hvörki Máldagar né Jarðabækur géti þess, verit byggð einhvörn tíma í
Gamladaga, sömuleiðis Skálavyk; Ytra – og – Syðra Samtýni og Finns bær i
vykum, … Wargsnes i výkum væri enn þá býggilegt enn Naustavyk ma ei
missa þat ella býggdist hun ej, þvi landit er þar svo af sér geingit vorðið,
Kotamýrabol og land er Kyrkiunni ránglega frákomit einsog yfirlýst er í
nærstliðins árs Spesifikation, og fleyra, og eru nu talin öll þau hiából er
þessum Stað hafa fylgt at fornu, svo vel óbyggð sem byggð Byli nu.
Jtolurnar, sem maldagar nefna fyrir austan fliót og á Flióts Sandi millum
ósanna, hafa verit endurgialds Jtölur eptir ingeingnum Samningum, [úti á
blaðjaðri er bætt við: n. b. og sennilega vísað niður en þar er skert og verður
fyrsta orðið alls ekki lesið með vissu: fyri? fiár rekstr í vykna afrétt fyri
Kotamýra landi og fleira] og þær allar hafa við komandi Staðir fyrir laungu
siðan undir sig tekið, og þar með þeim Skiptum siálfir svo uppsagt at þeir
framar ekki hafa rétt til, eptir nokkru í landi at lýsa hiá þessum Stað í Máldaga
skini.
Jtölurnar á náttfara vykur almenningum, og ytst á Flatejar dal í Vykur reka
hafa þessa Staðar Prestar ekki feingit, alltsvo er tilhlyðilegt at auk þeirra
Skiala sem Capellan minn Sr. Jón innfærði hér að framan eptir fydimeruðum
afskriftum, séu og hér fyrir aptan inn færð önnur er syna hvað fráleitlega hafi
til forna farit um Eygnir þessa Stadar. Þess vegna infærist her eptir sem fylgir:
… 210

Í afriti séra Eiríks Þorleifssonar á óársettum máldaga Þóroddsstaðar eftir bréfi í
kirkjustól kirkjunnar segir:
Þessi er Máldagi Kyrkjunnar ad Þóróddstödum í Kinn, þá Ingimundur Prestur
Einarsson Fóstri Gudmundar Biskups Góda var þar á Stadnum, ad: Kÿrkjan á
Þoroddstödum í Kinn, er helgud Marju og Nicolao; Til Kÿrkju þessarar liggur
allt heimaland, hvarí ad eru þessi hjábýli: Stadarbakki, Loddastadir,
209
210
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Gissurshús, Ofeigstadir, Torfunes, Argerdis- Selför edur Tjarna-hverfi hid
eÿstra og hid vestra, Naustavík, Vargsnes, Kotamýri; Reki í Víkum út, af
óskiptum Hvali, fimm tolftu partar alls Hvals, öll skemri Tök enn tuttugu
Feta, öll Tré 20 Feta og þadan af skémri, tveir þridju partar hins stærra Vidar,
og í Flutníngum öllum; milli Osa-háls, hálfur áttúngur Hvals og Vidar, hvurt
sem rekinn er eda fluttur; út frá Ofeigshellir til Mjosÿndis hálfur áttúngur
Hvals og Vidar-Reka og í Flutníngu; ... 211

Við máldagann gerir séra Eiríkur þær athugasemdir að máldagi Ólafs
Rögnvaldssonar bæti við orðunum:
... vestur fra Biarnará til Senningarvykur hálfur áttungur Hvals og vidar hvört
sem er rekin eda fluttur. 212

Þetta máldagaspor eins og séra Eiríkur kallar það var skrifað inn í kirkjubókina
aftan við önnur skjöl því forritið var orðið gamalt og slitið. Hann segir að máldaginn
hafi ekki:
... frá Hólum feingist, nema Máldaga Útskrift, er sídar má sýnast at af þessu
hafi útdrégin verit epter þat at Jtala var ákomin i siálfu Kota landinu, (vegna
þess at þat var þá eydi bóla land ordit) Milli Hvandala og Svinár fra
Liósavatne og Hálsi) þegar sá Samningur, allra fyrst fór at breitast i Reka til
tölu, þvi sá maldagi sýnir, at þá hafi sér i lagi verit farit at skipta 1num 12t
únge af þessa Stadar reka parti Hvals alls i Výkum, af hvörium Audunnar
Máldagi, er adrir Biskupar sidann hafa eptir skrifat, syner at 2r/3iu Partar hafi
burtlátnir verit ... 213

Að hans mati er augljóst að máldaginn, í frumriti eða afriti, hafi verið lagður
fyrir Árna Magnússon. Í jarðabók hans séu nefnilega talin upp sömu hjábýlin að
undanskildum þeim sem óbyggð hafi verið á tímum Ingimundar prests en voru þó til
forna byggð í heimalandinu, þ.e. Gata, Hátún, Hnausar, Geitagerði, Samtún og
Skálavík. Þar eru ítrekuð orð máldagans um heimalandið og hjábólin í því þegar hann
síðast nefnir:
... Naustavyk óde Jord, og ségir sidan „Watsnæs (rettara Vargsnes) og
Kotamyre tvende ode Jorder her i egnen“ edur i heimalandinu, i Þoroddstadar
Eygnar landi. 214

Máldaginn sýni ennfremur að enginn ítala Þóroddsstaðar hafi þá verið komin á
fljótsós Hálsreka eða þeim langa sandtanga sem fljótsósinn hafi myndað frá
Hraunshorni fyrir aðal sandinum og vestur undir björgin en við þau hafir hann fyrst
runnið út til sjávar. En Ljósavatnsrekinn liggi fyrir háls- eða tangaplássinu. Þetta segir
hann sýna að Kotalandið í Víkum hafi þá verið byggt milli Hvanndala og Svínár en
211
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eftir að hjábýlin hafi öll í farið í eyði hafi verið farið að óska eftir því að fá að reka fé í
landið á sumardag. Við þeirri ósk hafi verið orðið og Ljósavatns og Hálsmenn greitt
sjöttung af reka sjöttungi fyrir rekstur í Kotalandið. Þetta fyrirkomulagi hafi þó ekki
verið lengi við lýði því að báðir staðirnir áttu hægari „afrétt“ og landið byggðist við
og við. Þeir hafi því kosið áðurnefnda tiltölu í Víkurrekanum fyrir jafna tiltölu úr
sínum reka við þær endurgjaldsítölur sem Reykjadalsstaðirnir létu árlega ganga
þangað af meginsandinum í afréttarleiguna frá sér. En máldaginn sýni að það hafi
skeð áður en hjábýlin fóru í eyði.
Af þessu öllu saman telur séra Eiríkur ljóst að Grenjaðarstaðarmáldagar séu
settir saman meðan hjábýlin voru í byggð því að þeirra sé ekki getið sem eyðibóla
heldur sem byggðra bóla á þeim tíma sem þau urðu til. Honum sýnist að landinu sé
greinilega sundurdeilt, „afrétt“ sé nefnd á vissum parti, síðan séu nefndar tvær ítölur
og sé önnur þeirra fyrir öllu landinu. En í því sé nefnt Ystaból og Miðból eða Ystibær
og Miðbær en séra Eiríkur telur að ból þýði það sama og bær eða býli. 215
Eiríkur Þorleifsson hafði meira að segja um málefni sem tengdust hinum
óársetta máldaga Þóroddsstaðarkirkju. Hugleiðingar sínar skráði hann í opnu í
kirkjustól Þóroddsstaðar sem hefur orðið auð við innfærslu prófastsvísitasíu árið
1804. Fyrst kemur texti sem er nánast samhljóða fyrstu línunum í óársetta
máldaganum (skjali nr. 2 (79) a-b) en síðan koma ályktanir Eiríks um ítök í
Náttfaravíkum. Þ.e. ítök fimm kirkjustaða og Garðs í Aðaldal í Náttfaravíkur og
gagnkvæm ítök eða réttindi Þóroddsstaðar. Þóroddsstaður eigi hjá Reykjadalsstöðum
(Grenjaðarstað, Helgastöðum og Múla) ítölur, sem svarað hafi árlegum afréttartolli til
Þóroddsstaðar fyrir fjárrekstur þeirra í Víknaafrétt, og hið sama hjá Garði í Aðaldal,
Ljósavatni og Hálsi fyrir fjárrekstur í búfjárhaga hjábýlanna, Naustavíkur, Vargsness
og Kotamýra, milli Svínár og Hvanndala, eftir að þau fóru í eyði.
„Afréttin“ hafi í „gamla daga“ ekki álitist ala öllu fleira hagagöngufé en frá
Reykjadalsstöðunum:
… og hefur hun þa verid brúkuð á austanverðum náttfaravykur dölum
endilaungum til vesturdals ár milli sióar og Jökla, enn upprekstur þángað úr
siálfri náttfaravýk þegar Fé var á Sió þángað flutt utani bakrángafiall, eður
upp nátt fara vykur Skarð á Siálfa dalina, ella hefur sú af rétt á hvanndölum
verið.

Þessar ítölur taldi prestur niður fallnar, þar sem Reykjadalsstaðir (þá á hann
við Grenjaðarstað og Múla) hefðu tekið undir sig ítölur Þóroddsstaðar í rekum á
Fljótssandi og endurgjald Helgastaða, skógur í Mánafelli, löngu eytt og hafi ítakið því
fallið niður eða eins og segir í ályktun séra Eiríks:
… hvörn skóg Helgastaða menn hafa i ond verdu keipt fyrir hálft hundrað til
þess að hans árlegu nytiar héðan árlega skyldu borga HelgaStaðar afrettartoll,
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og að HelgaStaðar afréttar Jtala hafi þa með öllu niður lagst sýna fornallda
vitniss burðir haalldraðra ráð vöndustu manna (og það svo leingi að 100 ára
öldum hefur skipt, uns prestar síðar er ekkert af þessu vissu hófu að niu að
kalla til afréttar fyrir ekkért þegar sú þekking var alldeilis töpuð að þeir vissu
það hvar eða hvar i vykum su sana afrett þa væri.

Segir Eiríkur staðfesta máldaga Háls, Ljósavatns og Garðs sýna, að „afréttin“:
hafi slett ekki verið i þeim parti milli hvandala og Svinar endilángrar …

Ennfremur að Reykjadalsstaðir hafi aldrei átt „afrétt“ í Kálfagrafaparti. Það
staðfesti Helgastaðamáldagar, og Grenjaðarstaðarmáldagar skilji þá „afrétt“ frá bólaeða býlalöndum, þar sem þeir eignuðu sér aðrar ítölur. Þetta staðfesti vitnisburðir
Einars Hallssonar og Einars Runólfssonar, og sá fyrri sýni, að á dögum Jóns biskups
Arasonar hefði öllum komið á óvart tilkall Reykjadalsstaða til „afréttar“ í
hjábýlalandinu milli Svínár og Hvanndala. 216
Í tilraun sinni til að komast til botns í því hver ætti réttmætt tilkall til
Náttfaravíkna samdi séra Eiríkur Þorleifsson gríðarlanga greinargerð sem er dagsett
11. desember 1840. Hann greinir þar frá því að máldagar Grenjaðarstaðarkirkju, sem
nefni „afrétt“ í Náttfaravíkum og í beinu framhaldi hvalítak fyrir alla Náttfaravík, sýni
ljóslega að í elstu tíð hafi hluti landsins verið byggt og ekki verið kallað
„afréttarland“. Það sem máldagarnir kalli ból, þ.e. Ystaból og Miðból, telur hann að
eigi að skilja sem bæi því að annars hefðu máldagarnir talað um vermannaból. En
landið hafi af sýnilegum merkjum og bæjaheitum verið byggt er þessi gjöf var gefin
úr „afréttinni“ og byggðarlandinu forna, sem hafi aflagst eða verið komið í eyði þegar
í tíð Auðunar biskups. Nefnilega Vargsnes hjá ystu lendingu og Samtún hjá mið
lendingu en fyrir Syðstabóli eða Naustavík hafi Grenjaðarstaður aldrei átt neitt.
Svo virðist sem þegar máldagar Múlakirkju geti þeirrar fornu „afréttar“
staðanna í Reykjadal þá vísi þeir til réttrar afstöðu vestur af Fljótssandi. Það komi
heim og saman við hið til forna á Vesturdal eða fyrir vestan Svíná kallaða
Helgastaðasel sem Kotamenn kalli nú bæði Helgastaði og annað prestssetrið þrátt fyrir
það að engin merki séu sjáanleg um að þar hafi nokkurn tíma staðið bær og þaðan af
síður kirkja eða grafreitur ólíkt Ytra-Samtúni. Því enn séu menn á lífi, Þorsteinn
Bergsson, Jón Sturlason og Guðmundur Pétursson, sem hafi heyrt að þar hafi
Helgastaðasel staðið til forna. Þeir tveir fyrstnefndu hafi komið á staðinn og segja
augljóst að þar hafi aldrei bær staðið heldur lítil og mjög forn selstaða.
Hann segir að máldagar þessir hagi orðum eins og aðrir máldagar sem eigni
sér lönd og reka fyrir löndum eða ítölur í löndum og rekum fyrir eða beint undir sömu
löndum. Ekki sé hægt að mótmæla því enda segi Landnáma berum orðum að landnám
Þóris hafi verið fyrir innan Skuggabjörgin öll og sé einungis Kinnin milli
Skuggabjarga og Ljósavatnsskarðs við takmörk Landamóts því að þangað hafi að
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framan Ljósavatnsskarð verið numið. Af þessu megi því ljóst vera að
Skuggabjargaparturinn yfir þvert landið austur frá Skjálfandafljótsósi og til vestara
fjallgarðs á Náttfaravíkur „afréttardölum“ hafi tilheyrt Náttfaravíkum til forna. Nánar
tiltekið innan frá Fljótsósi og út að Svínárósi sem við Galtafjallshorn í aðal
Náttfaravík til sjávar fellur skammt fyrir sunnan hinn forna „afréttar-“ eða
byggðarlands vörslugarð.
Af þessu megi sjá að bæði máldagar Grenjaðarstaðar og Múla noti sams konar
orðalag þegar þeir nefna „afréttargeldfjár“ tiltölu sína í Náttfaravík. Hann telur þar rétt
að orði komist því aðal Náttfaravíkin, eftir hverri sú heila síða hafi tekið nafn sitt, og
lendingarfjörur hennar beggja vegna Svínáróss liggi sunnan við hinn forna
byggðarlands vörslugarð. „Afréttarpartur“ staðanna, sem ekki sé hægt að sanna að
hafi nokkurn tíma náð svo langt út vestan við Svíná, heldur Kálfagrafaparturinn sem
ystur var í „afréttinni“ og ætíð fylgdi landi býlanna meðan þau voru í byggð, sá
svokallaði partur liggi fyrir lendingafjöru Náttfaravíkur. Af ofanskrifuðu og
máldögum Grenjaðarstaða megi sanna að eftir að þeir geta „afréttarinnar“ í
Náttfaravík breyti þeir strax orðalaginu og eigni Grenjaðarstað hvalreka tiltölu fyrir
allri Náttfaravík. En hægt sé að sanna að engir máldagar bregði fyrir sig svo ólíku
orðalagi þegar þeir tali um einn og sama hlutinn. Hér komi máldagar Helgastaða til
bjargar en þeir sýni ljóslega að umrædd „afrétt“ þessa þriggja staða sé sameignarland
þar sem Helgastaðir eigi alla grasnyt sem landið í fornaldarblóma sínum sýndist geta
framfært fleira fé en tiltekið var að hinir staðirnir skyldu á þeirri tíð eiga. Það sanni að
þessi „afrétt“ hafi verið þar og hennar sé einungis að leita þar sem land Náttfaravíkur
nái hvergi að sjó. Að öðrum kosti hefðu Helgastaðir átt allan bitþarann með
bithaganum, móvið allan og allt sjávarúthald eða lóðarfisk vermanna í
verstöðuvíkunum þar og allan reiða fyrir landi þar. Máldagarnir eigni hins vegar
Helgastöðum nú ekkert landsleigugagn sem til sjávar nái. „Afréttarinnar“ sé því annað
hvort að leita á Náttfaravíkurdal fram frá Illagili fyrir vestan Svíná eða þá úti á
Hvanndölum.
Eiríkur telur að hægt sé að fá fulla vissu fyrir því að þeir máldagar, sem lýsi
tiltölu Grenjaðarstaðar til hvals fyrir allri Náttfaravík, án þess að geta örnefna, meini
alla sjávarsíðuna til „bríkur annes út“. Sjálf lögun landsins mæli svo með því að
sannast myndi hvað dómendur dæmdu þar um ef réttur uppdráttur væri gerður af
landinu þaðan og inn til Litlufjöru. En nú komi til máldagar sem innan þessara
höfuðtakmarka nefni líka önnur kennimerki eftir stærð þeirra tiltölu, t.d. Munkaþverár
sem lýsi því að eign klaustursins sé milli Svínáróss og Ófeigshellis.
Þóroddsstaðarmáldagar sýni hins vegar að Munkaþverá eigi ekki trjáreka í Víkum og
það sama eigi við um hvalrekann þegar máldagar Grenjaðarstaðar komi í
sameignarrekafélagið á þessum parti. Í máldögum klaustursins segir: „Um alla
Náttfara vyk frá Svina til Ófeigshellirs“. Það sanni hins vegar ekki að sjávarsíðan fyrir
utan og innan þessi örnefni hafi ekki líka verið kennd við Náttfaravíkur. Enda sé þetta
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alllangur partur sem átt var við í daglegu máli þegar sjómenn sögðust ætla að ferðast
út í Vík eða út í Víkur af því að bátslendingar- og sjávarúthaldsfjörur hófust fyrst við
Svíná. Svíná nefni staðfestir máldagar í Náttfarvík en ekki við hana, einnig í Víkum
en ekki við Víkur. Því noti Munkaþverárklaustursmáldagar orðalagið um alla
Náttfaravík meðan máldagar Þóroddsstaðar orði það á eðlilegri hátt, þ.e. ekki sem
heilt land heldur sem hluta úr landi.
Þóroddsstaðarprestur segist hafa sýnt fram á eftirfarandi atriði annars staðar:
a) Háls hafi til forna aldrei dirfst að eigna sér tilkall til hval- og trjáviðarreka
milli Svínár og Ófeigshellis.
b) Hvílíkt ósanninda tálskrif það sé sem eigni Hálsi sjöttung alls reka sem fyrst
eigi að takast af þvert á móti vitnisburði máldaga Þóroddsstaðar sem ljóslega segi að
eignarhluti Þóroddsstaðar sé:
... alls Hvals þad er af ollum Hvalreka og i triárekanum égi hann, öll tre
skemri enn 20 feta, og 20 Feta fullra enn óskérdta 2 þridiunga alls stærri vidar
...

Samkvæmt því eigi klaustrið einn þriðja part rekans óskertan.
c) Hálsmáldagar hafi aldrei til varúðar verið við Þóroddsstaðarskjöl því að
engin ítala hafi þaðan frá fornri tíð í Víkum krafin verið fyrr en séra Jón Þorgrímsson
tók upp á því. Hans bréf hafi síðan verið að finna við Þóroddsstað og sýni þau best
sjálf hversu réttmætt hans tilkall sé í samanburði við máldaga.
d) Að orð máldaganna séu ljós og sýni að þessi tiltala sé nefnd í Náttfaravík,
þ.e. í sjálfu landinu en ekki í reka né öðru en um réttan skilning orðalags þeirra fæst
við skoðun Ljósavatnsmáldaga.
e) Hann hafi sýnt á háum stöðum að Þóroddsstaðarmáldagar ávísi rétt
hvalskipti milli reka hlutaðeigenda í Víkum, þ.e. að Þóroddsstaður eigi fyrstu vættina
af hverjum tólf, svo skuli halda áfram að vega fjórar vættir í þann köst, síðan
klaustrinu fjórar vættir í annan köst, svo Grenjaðarstað þrjár vættir og byrja svo aftur á
Þóroddsstað. Samkvæmt því hefði Þóroddsstaður átt að fá 50 vættir í sinn hlut af
hvalnum sem rak fyrir utan Svíná 1780 en klaustrið 40 vættir og Grenjaðarstaður 30.
En séra Jón hafi eignað sér undir réttinda yfirskini sjöttung með nú augljósri lygi í
opinberu bréfi um eignarrétt í rekum milli Svínár og Hvanndalaár, jafnvel hinar ytri
frá Hálsi sem fyrst ætti úr að skipta rekum þessum bæði af hval og trjávið. Þetta átti
að vera gert í krafti máldaganna til þess að sýna fram á réttmætan málstað í bréfinu frá
1780 en fráleitt orðalag máldaganna sem þar er tilfært sýni að séra Jón hafi ekki treyst
sér að sækja það á hendur réttum eigendum ef þeir hefðu viljað halda. Þrátt fyrir þetta
hafi honum tekist að vefja málið fyrir Sigurði Oddssyni á Ljósavatni sem átti ekkert
tilkall þar í. Hann segir að þau ungu skjöl, sem finnist á Hálsi og séu ósamhljóða
skinnmáldögum, séu runnin undan rifjum séra Jóns og orðin til í því þrætumáli sem
hann átti í við Sigurð. Þetta megi sjá af því að enginn af þeim eldri biskupum hafi séð
þessi skjöl á Hálsi og innfært þau sem máldaga fyrr en núverandi biskup gerði það
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vegna þess að hann fann það ekki sem máldaga við biskupsskjalasafnið en þaðan hafi
hann sent amtinu staðfest afrit af hinum réttu máldögum.
Krafa Jóns árið 1780 var samþykkt þannig að af 120 vættum var honum eftir
lýsingu bréfsins skipt 20 vættum þótt hann ætti ekkert að fá fyrr en hann útvegaði
staðfest afrit máldagans sem hann aldrei gerði. Grenjaðarstaður fékk af 100 25 og
síðast klaustrið 25 af þeim 75 sem eftir voru. Þannig missti Grenjaðarstaður 5 en
klaustrið 15 vættir en Þóroddsstaður náði sínum 50 vættum svo að Háls hefði enga
hefð til hluta hans í hval. Hann bendir á að eftir skiptin hafi Lárus heitinn Scheving
klausturhaldari komið til Þóroddsstaðar og verið bálvondur yfir þeim og því ættu þau
nú að álítast ófrjáls aðtekt og þjófsgjöf frá opinberum aðilum til Hálsmanna. Það sé
óforsvaranlegt samkvæmt vitnisburði máldaga að ætla að Háls eigi nokkurn rétt til
þess eins og amtið hafi úrskurðað í málinu 10. nóvember 1829. Skjöl Þóroddsstaðar
sanni að hefðarlýsing séra Jóns geti allt eins verið röng en þau beri með sér og geti
þess hvergi að þessi ítala í rekanum milli Svínár og Hvanndala hafi þekkst til forna og
í raun ekki fyrr enn séra Jón tók upp á því þrátt fyrir að séra Ólafur Tómasson á Hálsi
hafi verið mjög héraðsríkur á sinni tíð og sonur hans séra Gamalíel hafi haldið
Þóroddsstað. 217
Séra Eiríkur segir að máldagi Garðs í Aðaldal sé langelstur allra höfuðmáldaga
og sé eldri en Auðunar máldagar. Þar komi fram að Garður eigi
... afrettar gaungu fýrir sitt afrettarfé i Kalfagrafa Partinum sem ytstur var i
Náttfaravykna fornu afrétt, og lá fyrir Nattfara vykur afrettardals meginn á
svinar vestur sidu og fýrir Nattfaravykur lendingar fiöru til afrettar gards ute,
vill auglioslega sýna ad a þeirri tid þá han saminn var hafi ytra landid býggt
verid og haft her sina afrett, enn stadirnir i Reikiadal hafi átt sína samEygnar
afrétt þar fýrir framann á Náttfaravykur afréttar dölum, i hvörri alls aungvir
menn adrir hafa svo mikid sem eina þúfu fyrir afrettar fé med réttu átt ... 218

Hann bendir á þó að landkostir virðist litlir nú fyrir svo margt fé þá hafi landið
verið mun gróðursælla áður fyrr því að nú sé svo mikið af því blásið upp í blámel,
skriður og grjót. Sömuleiðis hafi landið verið gróið kjarnmiklu grasi hátt og lágt og að
féð hafi komist út í Kálfagrafapartinn og einnig í ytra landið þótt garður hafi hlíft
landinu þá hafi hann varla náð svo hátt til fjalls að ekki mætti komast fyrir hann með
tíð og tíma. Einnig hafi féð komist inn í „afréttarfjöll“ Granastaða og jafnvel fram á
Seljadal. Hann telur að staðirnir í Reykjadal hafi til forna ekki nýtt sér reglulega
umrædda „afrétt“ á framanverðum Náttfaravíkurdölum og því hafi verið uppi talsverð
óvissa um þeirra rétta eignarland. Einkum og sér í lagi með hliðsjón af
Þóroddsstaðarmönnum sem virðist hafa eignað sér alla vestanverða „afréttardali“
Náttfaravíkur, þ.e. af vestur fjallabrún til Svínár niður og svo langt sem hún ráði fram
217
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til jökla. Aðallega vegna þess að landamerki fornra og nýrra skjala Þóroddsstaðar,
sem fái staðfestingu af staðfestum máldögum Hálsstaðar, séu líkt og máldagarnir
undantekningarlaust um endilanga Svíná. Engu að síður hafi landið verið notað nógu
oft af Reykjadalsstöðunum til þess að þeir vissu hvar „afrétt“ þeirra var forðum. Þetta
megi sjá á sáttasamningsbréfi séra Illuga Helgasonar er hann skrifaði séra Bjarna
Gamlasyni á Grenjaðarstað 1614 sem sýni notkun í heilan mannsaldur eða 80 ár.
Eiríkur telur þó að séra Bjarni hefði ekki hikað við að gera tilkall til „afréttarinnar“
líkt hann gerði tilkall til verstöðuvíkna landsins hefði hann treyst sér til þess og ekki
vitað að Grenjaðarstaðar „afréttarítölu“ var þar hvergi að vænta. Þetta sýni bann séra
Illuga frá 1638 þar sem fram komi að flestir, sem rekið hafi í Víkur með leyfi
Þóroddsstaðarprests, hafi aldrei rekið „afréttarreksturinn“ lengra en út fyrir Svíná,
ýmist í fjöruna fyrir sunnan „afréttargarðinn“ eða á dalina áður en Kotamýrabýlið var
byggt í Kálfagrafapartinum. En nú sé aðeins eftir af Kálfagrafapartinum sá
landstrimill er sjá megi milli „afréttargarðs“ og Galtafjallsenda eða Svínárós við
áðurnefnt horn og Náttfaralækjar til fjallgarðs upp. En í þessum landstrimli eigi
Garður í Aðaldal „afréttarítölu“ fyrir fé sitt, þ.e. aðeins í Þóroddsstaðarlandi en ekki
landi hinna sem að fornu ráku ætíð fé sitt yfir Náttfaravíkurskarð og hleyptu því
aðeins yfir ána í sameignarparta sína og skildu oft við það austan við téða á. Því eins
og bréf séra Bjarna sanni yfir 80 ár, sanni innsiglaðir vitnisburðir í dómi Guðbrands
biskups frá 1580 ekki aðeins að í tíð máldaga Ólafs biskups hafi Þóroddsstaður átt
verstöðuvíknalandið allt til fjalls og fjöru, heldur sanni vitnisburður séra Einars
Hallssonar enn lengra aftur, þ.e. til daga Péturs biskups. Þar komi fram að fyrstu
deilur út af verstöðuvíkunum hafi verið runnar undan rifjum Helgastaðaprests í tíð
biskups Jóns Arasonar. Sú deila hafi komið öllum á óvart, jafnt eldri sem yngri
mönnum, og allra elstu menn hafi hvorki vitað til né heyrt allra elstu menn í sínu
ungdæmi halda öðru fram en að Þóroddsstaður hefði átt allt verstöðuvíknalandið sem
vitnisburðurinn sanni fram á daga Péturs biskups. Þeir hrekkir, sem beitt var í málinu,
sanni enn betur að Reykjadalsprestar hafi séð hvað allir myndu bera um þetta atriði og
hvað prestar norðanlands myndu dæma í því máli. Því létu þeir reyna á hvort ekki
myndi betur ganga ef ókunnugir prestar yrðu kallaðir til en ljóst er að ekki hefur það
skilað þeim tilætluðum árangri því að Helgi ábóti, sem átti að dæma í málinu, sá að
tilkallið var óréttmætt og setti því deiluna niður.
Af máldögunum megi ráða að byggð hafi að mestu lagst af í Víkum í tíð
Auðunar biskups og að byggðarlandið hafi verið notað frá Þóroddsstað sem „afrétt“ er
fylgdi heimalandinu. Á þeirri tíð muni hafa þótt gott að eiga göngufé í Víkum og þar
sem Ljósavatn fylgdi tíðast Þóroddsstað frá upphafi þá sé sennilegt að
Þóroddsstaðarprestar hafi lénað Ljósvetningum sjöttungs umráð í landinu til
geldfjárgöngu gegn gjaldi. Nú eða þá að Þóroddsstaðarprestar hafi sjálfir lénað
Hálsmönnum þriðjung þar af og að þessi samningur hafi verið kominn á þegar í tíð
Auðunar biskups og því verið innfærður í máldaga. Það sé alls ekki ólíklegt því að á
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Hálsi hafi þá verið svo mikið húsatimbur að fá sem gagnast hafi bæði Ljósvetningum
og Þóroddsstaðarprestum. Vitnisburður séra Einars Hallssonar virðist líka benda til
þess að hann hafi vitað að viss ítala til geldfjárgöngu hafi fyrir rétt endurgjald verið
lénað í verstöðuvíkunum, t.d. Garði í Aðaldal, upp af verstöðu þeirri sem lá fyrir
„afréttinni“ fornu en viðun í Staðarholti borgaði það og Ljósvetningum sjöttungs
umráð á heila landinu sem Reykjadalsstaðirnir áttu ekkert í. Staðfestir máldagar
Hálskirkju sýni ljóslega takmörk landsins frá norðri til suðurs sem sé:
... milli Qvandala (edur rettara sagt á millum Jnnraqvandals) og Svínár,
[yfirstrikað: nefnilega] þad er frá hædstu brún og middiki Hágángna fialls í
millum innra Qvanndals og Hágaung[u?] lágar á sunnanv[erdu] fiallinu, edur
af Há fiallinu beint nedan Ófeigshellir [í inn?]ra Haugshorni til Svinár
undanntekningar laust allt svo endilángrar, í það minsta til Jllagils, þángad
sem Kálfagrafa Parturinn forni nádi sem ad gamallra manna sögn til heirdi
ytra landinu þar til kot þad var býggt er i afrettinni fornu stendur nú ... 219

Orðalag í þessum staðfestu máldögum og í fornum og nýjum skjölum
Þóroddsstaðar bendi til þess að Þóroddsstaður eigi alla Náttfaravíkurdali þeim megin
Svínár fram í gegn. Þessir staðfestu máldagar, sem séu jafn gamlir og máldagar
Reykjadalsstaðanna, þ.e. úr tíð Auðunar biskups, tiltaki Þóroddsstaðarland með
skýrum takmörkum til fjalls á báðar síður þar sem Garður í Aðaldal, Ljósavatn og
Háls hafi ítölu notið á þeirri tíð. Máldagar Grenjaðarstaðar sýni njótendunum ljóslega
að „afrétt“ staðanna sé á ákveðnum stað sem máldagar Helgastaða upplýsi að staðirnir
þrír eigi saman út af fyrir sig. Þessi „afrétt“ staðanna sé, samanborið við
höfuðmáldaga Þóroddsstaðar og forna hefð sem teygi sig aftur fyrir elstu
höfuðmáldaga, ekki þar sem landið nær til sjávar en orðalag Grenjaðarstaðamáldaga
virðist hvað þetta varðar vera samhljóða Helgastaðamáldaga og það myndu
Grenjaðarstaðarprestar sjá ef þeir horfðu rétt á.
En nú virðist allt stefna í að landið verði með ofríki ranglega haft af
Þóroddsstað líkt og þegar séra Bjarni Gamlason útbjó falsvitni til rangs dóms. Þess
var krafist að sá dómur yrði rifinn og honum eytt en það hafi ekki enn þá gerst. Séra
Eiríkur mótmælir því öllum þeim skjölum Reykjadalsstaðanna sem varði umrædda
„afrétt“ í Víkum og séu runnin undan rifjum séra Bjarna ásamt yngri skjölum sem af
þeim séu leidd. Hann krefst þess að þau verði gerð ógild og þeim eytt svo að þau komi
ekki til með að villa um fyrir aðfluttum prestum sem viti ekki betur en að skjölin, sem
upphaflega urðu til af ásælni og ágirni, séu réttmæt.
Næst snýr séra Eiríkur sér að kaupbréfi Skriðu sem hann segir að sé einungis
byggt á sögn Margrétar um að Skriða ætti „afrétt“ fyrir sjálfa sig á Hurðarbaki. Ekki
sé ljóst að átt sé við allt landið heldur aðeins landið fyrir rekanum í vestanverðu
fjallinu sem þá hafi allt verið gróið kjarnmiklu grasi. Kotamýramenn segi að
grasgeirar þeir, sem þar sé enn að sjá en fari nú þverrandi, séu enn í dag miklu betri en
219
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landið vestan við ána og vel megi vera að með Hurðarbaki sé átt við urðarbak.
Margrét hafi því misheyrt á tal gamalla karla um að fjallið upp yfir rekanum hafi
fyrrum verið kallað Urðarhali. Þar sem að orðin séu svo lík og Urðarhali réttnefni
þurfi að sýna fram á fleiri trúverðug fornskjöl en einungis þetta eina kaupbréf þar sem
Hurðarbak komi fyrir. Hvað sem því líður þá sýni máldagar Munkaþverár að reki
Þóroddsstaðar nái úr Svínárósi til Ófeigshellis og Hálsmáldagar að sami reki sé milli
Hvanndala og endilangrar Svínár. Þetta sýni jafnframt klagan séra Odds á Alþingi um
byggingu Kotamýra af Birni Magnússyni eiganda Skriðu að á þeirri tíð hafi enginn
maður vitað annað en að Þóroddsstaður ætti með réttu þetta land eins og
Hálsmáldagar sanna sé lagður réttur skilningur í þá. Þrátt fyrir að þessi bygging hafi
hvorki verið kærð af stöðunum í Reykjadal né Þóroddsstað, en séra Oddur sleppti
skömmu síðar brauðinu og fór til Möðruvallaklausturs, þá hafi óánægjan yfir þessu
verið mikil. Því hafi m.a. verið lýst að Skriða ætti ekki með réttu land þeim megin
Svínár því að annars hefði Benedikt lögmaður ekki leitað vitnis um það sem sanni þó
ekki meira en ofannefnd klagan. Þ.e.a.s. að Björn Magnússon eigandi Skriðu hafi látið
byggja þetta kot, að eigendur Skriðu og engir aðrir hafi tekið landskuld af því og að
byggingin hafi ekki verið kærð til þings.
Hann segir að enn séu á lífi menn eins og Stefán Hallsson, uppalinn á
Kotamýrum, sem heyrt hafi það nefnt að Kálfagrafirnar sjálfar hafi kallaðar verið í og
undir fjallbugtinni upp frá bænum á Kotamýrum og út og suður.220 Einnig hafi gamlir
menn sagt að Skriðuland fyrir austan ána hafi ekki náð lengra suður en í
Sjómannaklauf og Björn hafi eignað sér í Illagil hinum megin vegna hversu líkt það
var. Menn hefðu því rekið á framdalinn eins og áður allt þar til Jón sýslumaður
lögfesti hann allan undir Skriðu jafnt að austan sem vestan. Þá jafnt sem nú hafi verið
deilt um land þetta og sýslumaður vitað innst inni að Skriða ætti ekki landið með
réttu. Í erfiðri banalegu gaf hann jörðina fátækum í sömu sveit, sem hann vissi að voru
réttir eigendur, til þess að lina þungann af þessari byrði. Síðan hafi landið verið í eigu
fátækra og nú vanti aðeins 30 ár upp á að kotið, sem byggt var í embættistíð séra
Gunnlaugs Jónssonar, verði 200 ára. Reykjadalsstaðir hafi því sannanlega ekki þeirra
sameignar „afrétt“ átt svo að hún sé þeim ekki fyrir fullt og allt töpuð en hennar sé
ómótmælanlega ekki að leita fyrr en á Hvanndölum. Það sýni bæði
Grenjaðarstaðarmáldagar, sem haldi fram ítölulýsingum sínum þar frá norðri og suður
eftir, og Helgastaðamáldagar sem berlega sýni að „afrétt“ staðanna sé hvergi þar sem
Helgastaðir hafi í hennar skyni getað náð til fjörugagna.
Séra Eiríkur segir að sjá megi á máldaga Auðunar biskups frá 1318 að
jarðirnar Ófeigsstaðir, Torfunes og Gönguskarðslandið séu ekki heimaland
220
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Þóroddsstaðar heldur lönd sem kirkjan hafi fengið að gjöf. Hann telur að leiða megi
líkur að því að annaðhvort hafi sá Ófeigur, sem Ófeigsstaðir séu kenndir við, fyrst
búið í Víkum og átt allt land utan frá Ófeigshelli og inn í Hvanndal til Svínár áður en
hann byggði Ófeigsstaði eða hann hafi eignast land þetta síðar og lagt það að lögum
undir Ófeigsstaði. Ófeigur hafi þá einnig tekið af lögbyggð þar og að ytra takmarkið á
landeign hans í Víkum, þ.e. Ófeigshellir, hafi líkt og Ófeigsstaðir þegið nafn sitt af
honum. Sá partur hafi síðan fylgt Ófeigsstöðum þangað til að þeir með öllu landi þar
og hér urðu eign Þóroddsstaðar. Þetta telur séra Eiríkur vera ástæðu þess að séra
Sturla, sem greindi Auðuni biskupi frá eignum staðarins, hafi ekki nefnt umræddar
víkur sérstaklega því að hann hafi álitið það sem annað Ófeigsstaðaland sem hann
segði allt saman undantekningarlaust tilheyrði Þóroddsstaðarkirkju. Það staðfestist
ennfremur þegar kemur að rekanum en samkvæmt máldaganum á Þóroddsstaður öll
álnarlöng kefli og smærri tiltölulaust. Þau kefli, segir hann, tilheyri ómótmælanlega
hverri jörð og séu eign landsdrottins samkvæmt lögum, sem séu enn í gildi, 221 og eftir
öllum máldögum. En þar sem máldaginn undanskilur hvort tveggja 20 feta tré og 2/3
hluta af tólftung í hvalreka, sem tilheyri þó Þóroddsstað, sýnir það að þetta hafi verið
lénað einhverjum, líkast til Hálsi. Þessi 2/3 hluti af tólftungi svari til þess að
Hálsmenn hafi haft þriðjungs not af sjöttungs léni Ljósvetninga í landinu sem
Þóroddsstaður lénaði þeim. Hafi Þóroddsstaðarprestar í velvildarskyni lénað þeim
samskonar hlut af hvalrekanum auk allra 20 feta trjáa gegn því að fá timbur úr
Hálsskógi eins og vitnisburður séra Einars Hallssonar staðfesti. Hálsmáldagar gátu
með sama rétti nefnt sjöttung saman við Ljósvetninga hér þó að þeir hefðu ekki hálf
not heldur þriðjungs not. Séra Eiríkur telur þó líklegast að Þóroddsstaðarmenn hafi
hvort tveggja lénað Ljósvetningum tvo hluti af ofannefndum sjöttung úr landi í Víkum
milli Hvanndala og Svínár til geldfjárgöngu og Hálsmönnum, en ekki Ljósvetningum,
þriðjungs not öll af sama sjöttungi í landi þessu ásamt ofannefndum rekahlunnindum.
Að ofangreindum ástæðum sé því ekkert að marka þó að séra Sturla hafi næstum
gleymt að minnast á ítölu Þóroddsstaðar út frá Ófeigshelli.
Hvað máldaga Péturs biskups og Ólafs biskups varðar hefur séra Eiríkur
ekkert að athuga nema hvað að sjá megi á máldaga Ólafs biskups að kirkjunni hafi
áskotnast ítalan frá Bjarnará til Senningarvíkur. Af máldaga Jóns biskups Arasonar
fyrir Ljósavatni megi sjá að sjöttungi Ljósavatns í Víkum hafi verið skilað
Þóroddsstað aftur. Yngri máldagar Þóroddsstaðar sýni það sama hvað Hálsstað varðar
og sérstaklega þriðjung hans af sjöttungi hvalreka sem og 20 feta tré úr trjárekanum
sem Hálsmönnum virðist hafa verið lént af reka í Víkum frá Þóroddsstað gegn
einhverju í staðinn. Þessir máldagar sýni þó ljóslega að sá samningur sé ekki lengur í
gildi. Máldagarnir, sem eru miklu eldri en Sigurðarregistur, voru árið 1580
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viðurkenndir sem órækir og gamlir er Guðbrandur biskup dæmdi þá gilda. Í dómnum
tilfæri biskup orð máldaganna um öll tré 20 feta og þaðan af skemmri, en dómnum
verði ekki hnekkt vegna þess, því að allir staðfestir máldagar geti Þóroddsstaðar, sem
landsdrottni og eignarmanni téðrar lóðar og lands tilheyri að lögum öll álnarkefli og
öll sönn landsleigugögn til lands og sjávar.222
Eiríkur Þorleifsson skráði í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905 að Naustavík
og Vargsnes væru hjáleigur Þóroddsstaðar. Fyrra býlið sagði hann í byggð en ekki hið
síðara. Einnig kemur fram hjá honum að Staðarprestar hafi ekki fengið ítölur í
Náttfaravíkur almenningum og í Víkurreka yst á Flateyjardal. Meira er sagt um málið
í kaflanum um Þóroddsstað.223
Ágreiningur um rekaítök Háls í Fnjóskadal í Náttfaravíkum stóð alllengi (sjá
kaflann um Háls hér á eftir). Hér á eftir verður tekið upp það, sem varðveitt er í
Þóroddsstaðarskjölum:
Eiríkur Þorleifsson Þóroddsstaðarprestur skrifaði Þorsteini Pálssyni
aðstoðarpresti á Hálsi 30. janúar 1836 m.a. um Náttfaravíkur. Þar sagðist hann gramur
yfir því hversu illa forverar hans hafi varið eignir kirkjunnar og ekki komið í veg fyrir
að ítölur kæmist á land kirkjunnar. Ítölur þessar telur hann svo fráleitar að allir réttir
máldagar, sumir með berum orðum en aðrir með samanburði, sýni veruleg ósannindi.
Þar með vill hann telja tilkall Hálsstaðar til sjöttungs reka í Víkum (Náttfaravíkum)
sem skuli fyrst takast af. Ekki eingöngu staðfestir máldagar Þóroddsstaðarkirkju
heldur einnig máldagar Hálskirkju sýni berlega að það sé ósatt. Borið saman við
Ljósavatnsmáldaga megi sjá að Ljósvetningum hafi verið fenginn sjöttungs hlutur í
búfjárhaga hjábýla Þóroddsstaðar milli Hvanndala og Svínár til geldfjárgöngu á
sumardag og bátsuppsátur í Náttfaravík við Svíná. Þessi hjábýli, þ.e. Kotamýri,
Naustavík, Samtýni, Skálavík og Vargnes, hafi þá öll legið í eyði. Í staðinn hafi
Þóroddsstaður fengið 16 part alls hval- og trjáreka á Ljósavatnsreka og líka alla
flutninga uppflutta á sama reka. Þóroddsstaðarprestur segir að þessi staður hafi sama
hlutfall haft annars staðar á Fljótssandi, sem í máldögum og í daglegu tali kallist í
millum ósa, hjá Grenjaðar- og Múlastöðum. Það ítak eins og máldagarnir sýni að það
hafi verið hefur á þeirra tíðar rekaárum þótt nægilegt árlegt endurgjald fyrir:
... allra hér nefndra Stada lientu endur gialds Jtolur, svo vel Liósavatns i
bufiár Haga, sem hinna i afréttarlandi fyrir sunnann Sviná, nefndum Skiptum
hafa nú fyrir laungu sidan allir þessir Stadir upp sagt siálfir, med þvj ad taka
undir sig nefndt Endurgiald, er Liosvetningum serilagi hefur erfidt þókt til
fullnustu einungis af sínum Parti ad svara, og hafa þvj feingid Hálsmanna
Samþikki til þess, ad þad til Jafnadar og svo mætti takast af þeirra Parti, enn
þeir skyldu þar á móti hafa Jöfn not vid Liósvetninga af þeirra endurgialds
itolu hiá Býla landi þessa Stadar milli Hvandala og Svinár, þessar Sönnur
222
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liggia bædi i hlutarins nátturu sem nefndra Stada Máldaga samann burdi vid
sömu tidar máldaga hér, er og sýna innbýrdis samanbornir, ad nefnd ítala frá
Liosavatni og Hálsi i ádurtedu hiá býla landi, hefur verid stöpul, liklega
sökum bædi þess, ad landid hafi stundum býgt verid, edur og hins, ad þá bádir
sídarst nefndir Stadir áttu sér öllu hægri afrétt, hafi þeir medan þessi Stadur
naut hiá þeim ádur nefndrar Endur gialds Jtölu, heldur tilkosid sér 2/3iu parta
af 12túngi Rekahval og öll þaug tré, sem þessi Stadur einnsaman átti leingst i
Rekanum nefnilega þau sem voru réttra 20 feta edur 10 ál., enn þad
Pergaments Skial á Hálsi, hvört ad lysir eptir reka 6ungi hvals og vidar i
Výkum er fyrst skuli af takast, verdur bædi af öllum Máldögum, og sér i lagi
þess undir skrift áhrærandi Sr. Ólaf Thómasson, eptir hvörn og liggia
vitnisburdir her á Stadnum sannad ad vera falskt svo og hafa nefndir Stadir
þessa stadar Jtölu hiá sér, undir sig tekid, eins og hinir adrir, og skiptum
þessum þar med upp sagt á bádar sidur ... 224

Þóroddsstaðarprestur er þeirrar skoðunar að hlutaðeigendur hafi verið í fullum
rétti með að segja upp ítölunum en ekki megi taka þær upp að nýju án samþykkis
staðarmanna þó svo að hið forna og ónýta endurgjald væri goldið fyrir. 225
Síðan kemur umfjöllun um Kotamýrar (sjá kaflann um þær).
Þorsteinn aðstoðarprestur á Hálsi skrifaði séra Eiríki á Þóroddsstað 20.
desember 1839 um Náttfaravíkur. Því bréfi svarar hann 11. janúar 1840 og ræðir sátt
sem þeir séra Eiríkur og séra Sigurður á Hálsi höfðu gert með sér. Hann segist ekki
kannast við að vera skyldugur öðrum en séra Sigurði þann tíma sem hann var honum
samtíða og hafði umráð Þóroddsstaðar eins lengi og sættin ber með sér. Hann segir að
eftirlátsemi sín við séra Sigurð hafi sumpart verið bróðernissamningur en sumpart
tollur fyrir frekyrði sín við hann en ætti alls ekki að skoðast sem máldagi. Það geti
heldur ekki staðist þar sem hann um leið afsalaði undan sér og Hálsi sama tilkalli í
klausturrekann milli Svínár og Ófeigshellis. En það sé einmitt í sama rekarúmi og
Grímur Jónsson amtmaður skipaði viðkomandi klausturhöldurum bréflega að inntala
rekarétt frá Hálsi ítölulaust undir klaustrið.
Séra Eiríkur segist ekki vita til þess að Hálsstaður hafi fyrir rekanum staðfesta
máldaga heldur aðeins eitt stakt skjal sem sé að vísu skrifað á skinn og innsiglað en
yfirgnæfandi líkur séu á því að það sé falsbréf. Því til stuðnings megi benda á að það
eigi að vera skrifað 1312, þ.e. áður en Auðunar máldagi frá 1318 var bréfaður en samt
hafi bréfinu ekki verið framvísað við máldagagerðina 1318. Umrætt bréf á alla tíð að
hafa verið geymt á Hólum en þrátt fyrir það hafi enginn Hólabiskup fært það inn í
máldagabækur sínar. Það á að hafa fundist á Hólum árið 1506 af séra Ólafi Tómassyni
en hann var prestur á Hálsi við lok 16. og upphaf 17. aldar eins og vitnisburður frá
224

Skjal nr. 2 (111) a-b.
Skjal nr. 2 (111) a-b. Jón Kristjánsson varð aðstoðarprestur á Þóroddsstað 17. júlí 1836 og fékk
staðinn eftir séra Eirík Þorleifsson, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 299. Faðir séra
Jóns Kristjánssonar var Kristján Jónsson dannebrogsmaður og umboðsmaður á Illugastöðum, sbr. Páll
Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár III, bls. 212-213.
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1604 og 1613 sýni glögglega. Hann á að hafa fundið það 1506 en samt sé þess ekki
getið í dómi Guðbrands biskups Þorlákssonar frá 1580 né ályktun hans frá 1613. Hann
segir að fáir munu trúa því að bréfið hafi komið að Hálsi 1506 en svo dulist þar í svo
langan tíma.
Hann bendir á að séra Sigurður hafi ekki lagt fram nein gömul skjöl við
sættina heldur aðeins eina lögfestu séra Jóns Þorgrímssonar og óstaðfest afrit af
lögfestu eignaðri séra Ólafi Tómassyni með hendi séra Jóns. Það sanni í raun ekki
mikið og ef tilkall sé gert í rekaplássið þá snerti það ekki einungis hagsmuni
Þóroddsstaðar heldur einnig klaustursins og Grenjaðarstaðar og yrði að vinnast með
lögum þó vitnisburður máldaganna gefi tæpast færi á því. 226
Aftur svarar séra Eiríkur bréfi séra Þorsteins á Hálsi 17. febrúar 1840. Þar
segir hann að í síðasta bréfi sínu hafi komið fram að gildistími samnings þeirra séra
Sigurðar miðaðist við embættistíð þeirra en ekki eftirmenn hans á Hálsi. Háls geri
tilkall til rekaeignar milli Svínár og Ófeigshellis sem þrír aðilar hafi staðfesta og
óræka máldaga fyrir. Hinn mesti vafi leiki hins vegar á þessu tilkalli og mun meiri en
hann gat um í síðasta bréfi sínu. Það segi sig hins vegar sjálft að hann geti hvorki
bannað séra Sigurði að fá Þorsteini, aðstoðarpresti sínum, umræddan þræturekapart til
afnota meðan hann haldi Þóroddsstað né séra Þorsteini að njóta hans. Hann vill hins
vegar fá að kaupa hann eftir sannsýnu mati vilji hann eða þurfi hann þess og hyggist
þeir selja áskilur hann sér forkaupsrétt. 227
Aðstoðarprestar Þóroddsstaðar og Hálsstaðar, þeir Jón Kristjánsson og
Þorsteinn Pálsson, gerðu með sér samkomulag um hlut Háls í reka í Náttfaravíkum.
Samkomulagið frá 1. júní 1841 er svohljóðandi:
... með því Háls kirkja eígnar sér Sjöttúng Viðreka fyrir Þoroddstaða
kirkjujarðarlandi Naustavík, - skuli nauðúngarlaust fá útskiptan Sjöttúng úr
Helmíngi Vogreks þess, sem á Naustavíkur fjörur uppbarst nærstliðinn Vetur,
með svo feldu móti að Helft sú verði mín Eígn; þvínæst að Prestinum Síra
Eíríkji Þorleífssyni sé það ekki mótfallið, og loksins að hans
Háæruverðugheítum Herra Biskupinum virðist eí ráðlegra að Domstólar skéri
úr þessu umtalsefni milli áminstra kirkna ... 228

Til vitnis um samþykki sitt á ofangreindu samkomulagi hefur séra Eiríkur sett
nafn sitt undir það.
Sigurður Sigurðsson umboðsmaður Þóroddsstaðar skrifaði stjórnarráðinu 2.
apríl 1920. Þóroddsstaður hafði verið lagt niður sem prestssetur og því vildi hann vita
hvort jörðinni ætti að fylgja öll, eða sum, þau ítök sem henni fylgdu áður sem
prestssetur, hvort þau ættu að fylgja hinu nýja prestssetri á Vatnsenda eða þá
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Skjal nr. 2 (112) a-b. Jón Þorgrímsson hélt Háls 1739-1795, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og
prófasta, bls. 297.
227
Skjal nr. 2 (113) a-b.
228
Skjal nr. 2 (114) a-b.
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prestakallinu. Meðal þeirra ítaka, sem hann nefndi, var trjáviðarreki fyrir
Náttfaravíkum og upprekstrarland í Náttfaravíkum.
Sigurður umboðsmaður skrifaði sýslumanni 2. september 1920 og svaraði
spurningum hans um notkun ítakanna undanfarið, þýðingu þeirra fyrir búskap á
Þóroddsstað og um afnot og leiguréttindi þeirra. Hann svaraði því til að notkun
ítakanna hafi verið nokkuð mismunandi en þau hafi venjulega verið notuð af hinum
þjónandi presti þegar hann sjálfur hafi rekið búskap á Þóroddsstað. Annars hafi þau
verið leigð ýmsum en ætíð þá verið ráðstafað af prestinum sjálfum eða umráðamanni
prestakallsins. Þýðingu ítakanna fyrir búskapinn taldi hann ekki sérlega mikla því að
heimajörðin sjálf ætti nægan „afrétt“ fyrir sig. Það væri helst rekahlunnindi sem hefði
hvað mesta þýðingu þegar reki fengist. Um afnot og leiguréttindi sagði hann að
prófastur hefði leigt bónda í sveitinni öll ítökin að undanskildu ítakinu á Gönguskarði
sem ekki yrði tekin afstaða til fyrr en það málefni, sem hér um ræddi, yrði til lykta
leitt.
Sýslumaður skrifaði stjórnarráðinu um þetta 27. september 1920. Sjálfur taldi
hann enga ástæðu til þess að ítökin fylgdu Þóroddsstað áfram og áleit réttast að sá
prestur, sem fengi veitingu fyrir prestakallinu, nyti ítakanna. Hins vegar gæti komið til
greina að þau yrðu seld Ljósavatnshreppi (upprekstrarlandið) eða jarðeigendum, nema
rekaítakið sem hann taldi sjálfsagt að yrði látið fylgja hinu nýja prestakalli.
Stjórnarráðið skrifað sýslumanni 18. janúar 1921 og tilkynnti honum að umrædd ítök
skyldu framvegis fylgja hinu nýja prestssetri Þóroddsstaðarprestakalls, Vatnsenda. 229
Í bréfi og greinargerð prests á Vatnsenda í Þóroddsstaðaprestakalli til
Biskupsskrifstofunnar 1. febrúar 1954 segir um ítök Þóroddsstaðarkirkju:
Reki í Vík út (Náttfaravík) þriðjungur af tólftungi alls hvals síðan þriðjungur
alls hvals. Öll tré skemmri en 20 fet. Tveir hlutar hins stærri viðar.

Eftirfarandi texta hefur svo verið bætt inn handskrifuðum:
Deila hefur staðið um þetta ítak milli prests, og eiganda Naustavíkur.
Stjórnarráðið úrskurðaði presti í vil, en eigendur mótmæltu. 230

Hinn 4. maí 1954 ritaði Biskup Íslands sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf
og lýsti ítökum Laufáskirkju, sbr. lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum. Þar segir
um ítökin:
2. Þóroddsstaðarkirkja
a. Reki í Vík út (Náttfaravík) þriðjungur af tólftungi alls hvals, síðan
þriðjungur alls hvals. Öll tré skemmri en 20 fet. Tveir hlutir hins stærra viðar.
[…]
Það er og metið presti til tekna í brauðamatsgjörð 15. apríl 1920.
c. Afréttarland í Náttfaravíkum.. 231
229
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5.7.2

Grenjaðarstaður

Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar kemur fram að Grenjaðarstaðarkirkja eigi:
afriett j nattfara vijk halfu fiorda hundrade sauda. ... þridiung j Reka firi alla
nattfaravijk. oc aull fluttning fyrer ysta Bol. En fyrer midbol half. oc so vidum
oc fiskuer ad helmingi. oc so fyrer skala Reka a sandi.xij. hundrud fadma med
aullum fridendum. 232

Sama er í máldögum Péturs Nikulássonar 1394 um „sauðaafréttina“. Hins
vegar eru breytingar varðandi rekann:
fiordvng or hvalreka firir alla nattfaravik oc avll flvtning firir yztabol. en firir
midbol half oc suo vidvm. fiskver ath helmingi þar oc suo fiskiskala. 233

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar er nokkurn veginn samhljóða
Pétursmáldögum, svo og Sigurðarregistur 1525. 234
Samkvæmt afhendingarskrá Grenjaðarstaðar, 29. maí 1391 (27. febrúar 1393)
á kirkjan:
afriett i nattfaravijk halfu fiorda hundrade sauda ... þridiungur ur hvalreka firir
alla nattfaravijk og òll flutning firir istabol. enn firir Midbol half og so vidun
og fiskever ad helminge þar og so firir Skaalä. 235

Í visitasíu á Helgastöðum 1429 kemur fram að kirkjan eigi:
afrett j nattfaravik. ok ær þar jtala af græniadarstadh oc mulastadh. 236

Í Þóroddsstaðarhluta Náttfaravíknakaflans er vikið að deilum
Grenjaðarstaðarprests við Þóroddsstaðarprest vegna ítaka í Náttfaravík og skjölum þar
að lútandi frá árunum 1597, 1613 og 1614 og vísast til þess. 237
Grenjaðarstaðarkirkju voru dæmdir hálfir lóðarfiskar og skálastaða í
Náttfaravíkum til móts við Þóroddsstaðarkirkju á prestastefnu á Helgastöðum 12.
september 1660. 238 Sömuleiðis skipaði Gísli biskup Þorláksson, 15. ágúst 1665, á
grundvelli dóms Guðbrands biskups Þorlákssonar 1601 og dómnum 1660
Grenjaðarstaðarkirkju hálfa lóðarfiska til móts við kirkjuna á Þóroddsstað þangað til
annað kæmi í ljós. 239 Sjá einnig undirkaflann um Þóroddsstað varðandi þetta.
Halldór Einarsson sýslumaður auglýsti á manntalsþingi á Ljósavatni 25. maí
1705 bón prestanna að Grenjaðarstað, Múla og Helgastöðum um að hann sjái til þess
232
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að ekki sé byggt í „afrétt“ þeirra Náttfaravíkum. Þar sem séra Jón á Stað (líkast til Jón
Þorgrímsson á Þóroddsstað) hafi neitað Magnúsi hér eftir um þá búð sem hann hafði
léð honum, skipsstöðu og eldiviðartak þá bannar sýslumaður öllum, hér í sveit sem
annars staðar, að ljá Magnúsi nokkuð sem hann kunni í „afrétt“ annarra við að lifa
þeim og öðrum auk peninga þeirra í „afréttinni“ til baga. Sýslumaður bannar Magnúsi,
sem í nokkur ár hefur haldið sér uppi í nefndri „afrétt“, og öllum öðrum að setja niður
byggð í eða beita „afréttina“ og minnir á hvernig tekið sé á því samkvæmt Jónsbók. 240
Í sundurliðunarreikningi Grenjaðarstaðar frá 1724 og 1725 kemur fram að
kirkjan eigi:
Afrjett fyrir gelldfje í Náttfaravíkum, item hálfa Lód þar og Lódarfisks gialld
ad helfmíngi, sem nú er alls af þremur Skipum ... 241

Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir um Grenjaðarstað:
Prestagardurenn hefur heibiörg góda og mikla, ... afriett fýrer gielldfe j
Náttfara Víkumm, item hálfa lód þar og lódar fisks gialld ad helminge, sem
Nú er allz af þremur Skipum, ... 242

Í útdrætti úr úttekt á Grenjaðarstaðarkirkju 1742 kemur eftirfarandi fram:
Extract um Kirkiuna ad Greniadarstad Af Uttektar skrife sama Beneficii
daterudu þann 12ta Junii Anno 1742 og Vidimerudu af Profastenum i
ÞingEyarþinge Sr Þorleife Skaptasyne. ...
En framar Extraheradur Sömu Uttekt og Afhending Greniadarstadar. Hier
uppá voru Profastenum Sr Birne afhendt Skiöl kirkiunnar þesse

...
3° 3 bref á Pergament Áhrærande Náttfaravýkur, 2 af þeim med 1 Insigle, en
þad 3ia med 4. ... 243

Lögfesta séra Þórðar Guðmundssonar fyrir ítökum Grenjaðarstaðarkirkju út í
Náttfaravíkum og Þóroddsstaðarkirkjusókn var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni
8. júní 1736. Það sem Grenjaðarstaðaprestur lögfesti var:
1° Fiskever ij öllumm Vijkunumm ad helminge móts vid Stadar kyriuku
[svo]. 2° Skálastödu og skipa ad helminge. 3° Elldevidartak fyrer skip sem
þar Róa, Og so ad helminge móts vid Þóroddstada kyrkiu ... 244

Skrifað var á lögfestuna, sem var dagsett 24. maí sama ár, að hún hafi verið
lesin upp fyrir réttinum.
Á manntalsþingi á Ljósavatni 19. maí 1855 var lesin upp lögfesta séra
Sigurðar Grímssonar á Helgastöðum, séra Skúla Tómassonar í Múla og séra Jóns
240
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Jónssonar á Grenjaðarstað fyrir Náttfaravíkum. Inntaks hennar er ekki getið en fram
kemur að séra Jón Kristjánsson á Þóroddsstað hafði mótmælt henni. 245
Í umfjölluninni um Helgastaðakirkju í máldagabók Guðbrands Þorlákssonar
1590–1616 246, sem er að finna í undirkaflanum um Helgastaði, og vísitasíum
Helgastaðakirkju frá 1631 247, 1672 248, 1687 249, 1702 250, 1715 251, 1748 252 og 1828 253 er
minnst á afnotarétt (ítölu) Grenjaðarstaðar af afrétt í Náttfaravíkum. Sömu sögu er að
segja um vísitasíu Helgastaðakirkju frá 1694. Þar segir:
... Kyrkian á allt heima land og Jördena Hamra Landsk. 100 al. og Selfor i
Hörgsdal, ÞingEy hálfa og Þyngstad ummframm, afriett i Náttfara Výk, og er
ítala frá Greniastad og Múlastad ... 254

Biskuparnir
Þorlákur
Skúlason
og
Jón
Vigfússon
fjalla
í
Grenjaðarstaðarvísitasíum sínum á árunum 1631 og 1687 almennt um ítök kirkjunnar
og vísa til fornra máldaga um réttindi hennar.255
Í biskupavísitasíum 1694 og 1702 er Grenjaðarstaðarkirkja sögð eiga fjórðung
úr hvalreka fyrir allri Náttfaravík. 256
Fram kemur í vísitasíu Grenjaðarstaðarkirkju frá 1715:
Anno eodem d. 20 Augustj [1715] In ordinaria Visitatione VelEdla herra
Biskupsenss Herra Steins Jonssonar var kirkiann ad Greniadarstad i
AdalReikiadal, Sem helgud er med Gude hinum h. Marteine Biskupe, álitenn
og uppskrifud, ...
Þesse eru Heimalönd Kirkiunnar, Nu óbigd; geitafell, ... afriett i náttfara výk
halfu fiórda hundrade Sauda, helming ... Þesser eru Rekar Kirkiunnar.
Fiórdungur ur hvalreka fyrer alla náttfaravýk ... 257

Meðal þess sem minnst er á í eignaúttekt Þóroddsstaðarkirkju frá 1748 er:
… Ödrum Landeignar og Reka Jtökum sem mäldagenn nafngreiner be helldur
Beneficium Enn Nu, Nema hvad längsam legur Ägreiningur Hefur Verid og
Er enn Nu ä millum Grenjadar stadar og Þorodd stadar Presta um Lódar fiska
tekiu i Nattfaravÿkum, ... 258
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Samkvæmt
fasteignamatinu
1916-1918
er
Grenjaðarstaðarprestur
umsjónarmaður samnefndrar jarðar. Eftirfarandi upplýsingar um Grenjaðarstað eru
einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar og einnig í
Náttfaravíkum.
Jörðin er talin eiga þessi ítök: ... Afrétt í Náttfaravík, áðurnefnda.259

Í greinargerð prests á Grenjaðarstað til Biskupsskrifstofunnar 31. mars 1954
segir:
6. Afrétt í Náttfaravík hálfu fjórða hundraði sauða.

Neðan við þetta er handskrifað:
Ónotað a.m.k. í öld. 260

5.7.3

Háls

Varðveitt er vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar, Jóns Gottskálkssonar og
Ólafs Tómassonar sem gert var á Hólum í Hjaltadal 25. júlí 1506. Þar segjast
ofannefndir prestar hafa séð máldaga Hálskirkju í Fnjóskadal frá árinu 1312 sem þeir
skrifuðu orðrétt upp. Máldagi þessi er að mestu samhljóða máldaga Auðunar rauða frá
1318 en þar eru að finna nokkrar viðbætur, t.d. að kirkjan fengi fyrst sjöttung sinn af
Ljósavatnsreka. Í máldaganum segir að Hálskirkja eigi sjöttung í reka í Náttfaravík
milli Hvanndala og Svínár. Vitnisburðurinn er þó að öllum líkindum falsbréf því að
engir prestar með þessum nöfnum eru þekktir frá þessum tíma. Hann var þó lesinn á
héraðsþingi á Hálsi 3. maí 1740 og á manntalsþingi á sama stað 24. maí 1743. 261 Af
lögfestu séra Jóns Þorgrímssonar fyrir Hálsstað frá 7. apríl 1744 má sjá að fyrrnefnt
falsbréf hefur verið lagt fram í máli sem dæmt var í 4. maí 1740 því þar hafa viðaukar
falsbréfsins skilað sér inn í lögfestuna í krafti fyrrnefnds dóms. 262
Máldagar Auðunar rauða Þorbergssonar eru frá 1318. Þar kemur fram að
Hálskirkja eigi sjöttung reka við Ljósvetninga:
j nattfaravijk. millum huanndala är oc suijnär. 263

Hið sama kemur fram í máldaga Péturs Nikulássonar 1394 og máldagabók
Ólafs Rögnvaldssonar 1461-1510. 264
Í máldaga Hálsstaðar, sem líkast til er frá árinu 1523, kemur fram að kirkjan
eigi sjöttung við Ljósvetninga í Náttfaravíkum milli Hvanndala og Svínár. 265
259
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Samkvæmt máldaga Hálskirkju 21. september 1565 fylgja staðnum rekar:
siettungr vid Liosvetninga j Nattfaravijkum j millum Hvandala og Svijnär. 266

Sama kemur fram í gömlum máldaga Hálskirkju sem séra Guðmundur
Skíðason á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október 1581 hafa séð á Hólum í
Hjaltadal. 267 Sá vitnisburður hefur varðveist í afskrift séra Gamla Ólafssonar á
Þóroddstað og tveggja annarra manna sem gerð var á Hóli í Kinn 12. júní 1608.
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia a Haalse I fnioskadal
Hun aa ... Reka a fliótz sandi, siettungur bædi hualreka og vidreka, fra fliotz
ose, nær til midz sandz, siettungur vid liosvetninga, I naattfara vÿk, millum
Huamz dala og Svinár, ... 268

Í vísitasíum Hálskirkju í Fnjóskadal sem skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks
Skúlasonar, Gísla Þorlákssonar, Jóns Vigfússonar, Einars Þorsteinssonar, Björns
Þorleifssonar, Steins Jónssonar og Steingríms Jónssonar er ítrekað að Hálskirkja eigi
sjöttung reka við Ljósvetninga í Náttfaravíkum milli Hvanndala og Svínár.269
Ólafur Tómasson prestur á Hálsstað lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar með
óársettri lögfestu sem virðist hafa verið lesin upp 1629, 1630 og 1631. Vottar að
lögfestunni voru þeir Finnur og Jón Ívarssynir en engar áteiknanir eru um upplestur
hennar. Þar lögfestir séra Ólafur:
... siettung vidreka oc Hual reka j ollum náttfara vÿkum fra suÿnä oc vestur at
Huandolum. 270

Á sama blaði er óársett lögfesta séra Tómasar Ólafssonar á Hálsi en í henni er
samhljóða klausa og í lögfestu séra Ólafs um Náttfaravíkur. Ekki hefur verið skrifað á
lögfestuna að hún hafi verið lesin upp, hvorki á þingi né við kirkju. 271
Í lögfestu séra Þorgríms Jónssonar fyrir Hálsstað frá 6. júní 1725 lögfestir
hann sjöttung reka í Náttfaravíkum milli Svínár og Hvanndala. Lögfestan var lesin
upp á manntalsþingi á Hálsi samdægurs og svo aftur á sama stað 24. maí 1743.272
Þorgrímur lögfesti Hálsstað einnig 21. maí 1726 eftir öllum þeim skjölum sem hann
hafði fyrir sér. Þar segir m.a. um eignir og ítök staðarins:
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Skjal nr. 2 (99) a-b.
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Skjal nr. 2 (130) a-b.
269
Skjöl nr. 2 (133) a-b, 2 (139) a-, 2 (144) a-b, 2 (153) a-b, 2 (154) a-b, 2 (163) a-b og 2 (173) a-b.
270
Skjal nr. 2 (100) a-b. Ólafur Tómasson var prestur á Hálsi 1577-1628, sbr. Sveinn Níelsson:
Prestatal og prófasta, bls. 297.
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Skjal nr. 2 (100) a-b. Tómas Ólafsson var aðstoðarprestur séra Ólafs föður síns en hann tók við
Hálsi 1628 og hélt til 1656, sbr. Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 297.
272
Skjal nr. 2 (110) a-b.
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762
Reke ä flióts sande nordur, Siöttungur bæde Hual reka og vidreka, frá flióts
óse, nær til mids sands Siöttungur vid Liósvetninga, So og i nättfara vykum, i
midlum Suinär og Huanndala ... 273

Lögfestan var lesin upp samdægurs fyrir réttinum á Hálsi.
Jón Þorgrímsson prestur lögfesti Hálsstað 7. apríl 1744 en sú lögfesta er ólík
fyrri lögfestum að því leyti að aukið hefur verið við hana. Það er gert í krafti dóms
sem Jón Benediktsson sýslumaður kvað upp 4. maí 1740 en svo virðist sem að
falsbréf frá 25. júlí 1506 hafi verið lagt fram í málinu og tekið gilt. Um Náttfaravíkur
segir í lögfestunni:
So og Siettung hualz og Vidar j Nättfara Vÿkum, Millumm Huanndala og
Suinär, Og skal allur Sä Siettungur first aftakast ... 274

Er það þessi viðauki sem Eiríkur Þorleifsson víkur m.a. að í umfjöllun sinni
um Náttfaravíkur (sjá undirkaflann um Þóroddsstað). Lögfestan var lesin upp
samdægurs að aflokinni guðsþjónustu við Hálskirkju, og við lok guðsþjónustu við
Draflastaðakirkju tólfta sama mánaðar. Einnig var hún lesin upp á manntalsþingi að
Hálsi 28. apríl 1744 og á sama stað 29. apríl 1752.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Hálskirkju eiga
sjöttung hval- og trjáreka um allar Náttfaravíkur milli Svínár og Hvanndala, en
staðurinn hafi ekki not þeirra ítaka svo að menn viti.275
Háls var vísiteraður af prófasti 14. júní 1714. Í vísitasíunni er minnst á deilu
Háls og Þóroddsstaðar um reka í Náttfaravík:
Enn framar Effter spurde Profasturenn, hvert ad Nochud være þad, Sem
heidurlegur Sokna Presturenn Sr. Þorgrýmur, So sem Embættess verk, hefde
vid Sig ad tala? So sem k(ir)kiunne og hennar ornamentis, Beneficio og
Hanns til heirandi documentis, Jnnstædu, edur Sier hveriu þvi odru, Sem
Nefnast kinne, vid vikiande. Andsvarar Presturenn, ad Hann Sie Med allt
þetta vel for nægdur, ad þvi einu undann teknu, ad Misklid tilfalle Nockur
umm reka Mork Kirkiunnar Millumm Stadar halld arans á Stad i Kinn, Sem
Nu Sie fader Sinn, og Sýn, þ(ad) Nattfara výkna reka, vidvikur. Andsvarar
Profastur, ad Presturenn Skule hafa og hallda effter skiölum Kirkiunnar, og
Sýnu Collations brefe, öllu þvi, Sem Kirkiu þessare, edur Stadnumm til heire
Med riettu, og ad Hann Skule forsvara þad med Lögumm fyrer áseilne allra
Manna, lyka eirnenn Födur Sýns: Vitande þad, ad Konunglegt Logmál fyrer
biode, þad Nochud fragange Kirkiunne, er henne ber ad hallda med riettu.
Lýser Profasturenn framm logdumm Skiölumm Hals Kirkiu, Sem effter Hr.
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Skjal nr. 2 (101) a-b.
Skjal nr. 2 (102) a-b. Sami prestur lögfesti Hálsstað á ný 18. maí 1745, 7. júní 1770, 3. júní 1779 og
4. október 1782 en þær lögfestur eru efnislega samhljóða lögfestunni frá 7. apríl 1744 og því er
innihalds þeirra ekki getið, sbr. skjal nr. 2 (103) a-b – Skjal nr. 2 (106). Flestar þessara lögfesta voru
lesnar upp aftur oftar en einu sinni. Lögfesta séra Sigurðar Árnasonar fyrir Hálsstað frá 1. júní 1830 er
einnig efnislega samhljóða þeirri frá 7. apríl 1744 og því verður innihald hennar ekki birt.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 91.
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Stifft befalnýngs Mannsens fullmegtugs befalnýngu, Sieu Sier ásamt
herlegheitumm Stadanna i þessare Syslu fyrer Sioner færd, af Sal. Sr. Jóne
Þorvalldssyne, þad ár 1711. Í Hveriumm auglioslega Sie ad Siá hvad Hals
Kirkiu tilkome i Nattfara výkumm: Og Sínde Nú Profasturenn Prestenum Sr.
Þorgrýme þad, So Hann las þad. ... 276

Fram kemur í prófastsvísitasíu Háls frá 1781:
c) frä Kjrkjunne er geingenn effter dome Syslu Manns Sr. Vigfusar Jonssonar,
Hálfur Siöttungur Reka i Nattfaravykum mote Hefdar og Eigenndoms Rette,
er vjtne Eidsvarenn utvÿsa, hvad til Hä yfer Valldanna aliktunar stendur 277

Jóni Arnórssyni sýslumanni í Snæfellssýslu var falið að reka mál séra Jóns
Þorgrímssonar á Hálsi vegna hvalreka. Á Alþingi 17. júlí 1782 lagði hann fram stefnu
þar sem Vigfúsi Jónssyni sýslumanni í Þingeyjarsýslu og meðdómsmönnum hans var
gert að verja dóm sem þeir höfðu látið ganga á Ljósavatni 21.-22. maí 1781 áhrærandi
rekaréttindi Hálskirkju í Náttfaravíkum. Einnig var Sigurði Oddssyni eiganda
Ljósavatns stefnt til þess að verja gjörðir sínar í héraði. Þar sem enginn hinna stefndu
var mættur var málinu frestað til 20. sama mánaðar.
Ekkert var því til fyrirstöðu að taka málið fyrir 20. júlí 1782. Fram kemur hjá
Jóni Arnórssyni að með dómnum 21.-22. maí 1781 hafi kirkjunni að Ljósavatni verið
dæmdur til eignar að helmingi við Háls sjöttungur hvala og viða sem reka á land í
Náttfaravíkum milli Hvanndala og Svínár. Einnig var séra Jóni Þorgrímssyni gert að
greiða Sigurði Oddssyni, Ljósavatnskirkju vegna, helming af sjöttungi þess hvals sem
upp bar í Náttfaravíkum 1780. Jón lagði fram gögn í málinu og krafðist þess að því
yrði vísað heim í hérað til nánari rannsóknar. Magnús Gíslason, verjandi Sigurðar
Oddssonar, sagði að ljóst væri af vitnisburðum í málinu hvar rekaplássið væri, þ.e. á
milli Hvanndala og Svínár, og krafðist þess að endanlegur dómur yrði kveðinn upp.
Þann 22. júlí 1782 kvað Stefán Þórarinsson varalögmaður upp dóm í málinu.
Þar kemur fram að til þess að hægt sé að álykta með vissu í málinu vanti ákveðin
gögn. Fyrst nefnir hann uppdrátt af svæðinu sem myndi upplýsa þá máldagapósta sem
innfærðir séu í héraðsdóminn og því eigi málspartarnir að láta gera slíkan uppdrátt og
vera báðir viðstaddir gerð hans. Inn á uppdráttinn eigi að færa nöfn, mið og takmörk
við sjávarsíðuna sem komi fram í máldögunum. Sérstaklega eigi að koma fram hvort
Keranes og Gniparhús, sem vísitasía Ólafs biskups Rögnvaldssonar á Þverárstað nefni
og héraðsdómurinn sé að mestu leyti byggður á, sjáist úr Náttfaravíkum eða ekki.
Hvort svonefndur Eyrarreki, sem sama vísitasía nefnir, liggi í Náttfaravíkum eða ekki.
Einnig hverjir Gunnsteinn og Þorljótur, sem sama vísitasía nefni, hafi verið og hvort
þeir hafi verið ábúendur Háls eða ekki. Í öðru lagi taldi hann mikilvægt hvort ekki
mætti leiða fram gögn eða vitni um að Ljósavatnskirkju eða Ljósvetningum tilheyri,
eða hafi tilheyrt, 5/6 hlutar af öllum reka í Náttfaravík milli Hvanndala og Svínár.
276
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Hvort Ljósvetningar, sem máldagarnir nefna, og Ljósavatnskirkja séu eitt og hið
sama. Einnig hvort nokkrir aðrir en eigendur Háls- og Ljósavatnskirkna eigi
rekatilkall innan nefndra takmarka í hinni eiginlegu Náttfaravík. Loks beri að athuga
hvort máldagar Ljósavatnskirkju innihaldi ekki frekari upplýsingar um rekaréttindi
hennar sem gætu hjálpað við að skilja þá útdrætti úr máldaga Hálskirkju sem sé að
finna í héraðsdómnum. Í þriðja og síðasta lagi bendir Stefán á að þar sem séra Jón á
Hálsi geti sýnt fram á 100 ára hefð upp á sjöttung reka í Náttfaravík þá eigi, eftir 16.
lið embættisbréfs biskupa, málið fyrst að koma undir álit stiftamtmanns og biskups
áður en að hægt sé að dæma í því á Alþingi. Málinu var því vísað frá og þess getið að
dómurinn frá 1781 ætti ekki að koma Hálskirkju til skaða.
Á Alþingi 1783 var lesin upp samningur milli þeirra séra Gunnlaugs
Gunnlaugssonar og Sigurðar Oddssonar um hvalrekamálið sem komið hafði fyrir
Alþingi árið áður. Samningurinn var dagsettur 23. maí 1783 og kvað á um að
hvalrekamálið væri fráfallið og dautt. Sáttargjörðinni fylgdi samþykki séra Jóns
Þorgrímssonar, dagsett 23. júní 1783, um að eigandi Háls héldi rekanum í
Náttfaravíkum. Einnig hafði L.A. Thodal stiftamtmaður samþykkt sáttargjörðina með
sinni uppáskrift 17. júlí 1783. 278
Eiríkur Þorleifsson Þóroddsstaðarprestur skrifaði Þorsteini Pálssyni
aðstoðarpresti á Hálsi 30. janúar 1836 m.a. um Náttfaravíkur. Nánari umfjöllun um
þetta er að finna í þeim hluta Náttfaravíknakaflans sem fjallar um Þóroddsstað. 279 Þar
er einnig vikið að frekari bréfaskiptum þeirra á milli og samkomulagi aðstoðarpresta á
Þóroddsstað og Hálsi 1. júní 1841 um hluta Háls í reka í Náttfaravíkum. 280
Þann 2. júní 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir kirkjujörðina Háls. Því var
þinglýst þann 16. sama mánaðar. Þar segir um reka kirkjunnar:
(Kirkjan á reka … svo og sjöttung hvals- og viðar í Náttfaravíkum millum
Hvannsdals og Svínár (Purkós) … Teigur fylgir staðnum norður í Kinn í
Finnstaðalandi. Kirkjan á Hálsi á lambseldi um allann Fnjóskadal.)

Á spássíunni við hlið hinnar yfirstrikuðu ítakalýsingar stendur að þessum
ítökum (þeim yfirstrikuðu) hafi ekki verið lýst samkvæmt áskorun 20. 5.1953 og séu
því niður fallin. Undir skrifar J. Skaptason. 281
5.7.4

Helgastaðir

Máldagar Auðunar rauða eru frá 1318. Þar segir að Helgastaðakirkja eigi:
afriett j nattfara wijk. og er þar jtala fra Greniadarstad oc Mwlastad 282
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Skjöl nr. 2 (112) a-b, 2 (113) a-b og 2 (114) a-b.
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Skjal nr. 2 (185).
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Sama kemur fram í máldögum Péturs Nikulássonar 1394 283 og vísitasíu á
Helgastöðum árið 1429. 284
Dæmt var í máli Helgastaða- og Þóroddsstaðarpresta um Náttfaravíknaafrétt
árið 1580, sjá undirkafla um Þóroddsstað í Náttfaravíknakaflanum.
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkian a Helgastodum
Hun a allt heimaland og selför I horks dal, þÿngfor haalfa og þÿngstad
vmfram, afriett I naattfara vÿk, og er Itala fraa greniastad z mulastad. 285

Það sem sagt er um afréttinn í Náttfaravíkum, Grenjaðarstað og Múlastað í
útdrættinum úr máldagabók Guðbrands er endurtekið í vísitasíum Helgastaðakirkju
1631 286, 1672 287, 1686 288, 1687 289, 1694 290, 1702 291, 1715 292, 1748 293 og 1828. 294
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir við Helgastaði:
Upprekstur fyrir allan afrjettarpeníng staðarins í Náttfaravíkur hefur áður
brúkast, nú ekki. 295

Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir um Helgastaði:
Prestagardurenn hefur litla Heibiörg, ... afriett j Náttfaravýkumm, ... 296

Helgastaðir voru vísiteraðir af prófasti 21. júlí 1751. Þá kvaðst prestur ekkert
gagn hafa af Náttfaravíknaítakinu. 297
Halldór Einarsson sýslumaður auglýsti á manntalsþingi á Ljósavatni 25. maí
1705 bón prestanna að Grenjaðarstöðum, Múla og Helgastöðum um að hann sæi til
þess að ekki væri byggt í „afrétt“ þeirra Náttfaravíkum. Nánari umfjöllun um þetta er
að finna í þeim hluta Náttfaravíkurkaflans sem fjallar um Þóroddsstað. 298
Gísli Jónsson prestur á Helgastöðum bað sýslumann, á manntalsþingi að
Helgastöðum 16. maí 1705, um að sjá til þess að „afrétt“ í Náttfaravíkum væri opin og
liðug þeim sem þangað rækju fé sitt, naut eða sauðfé. Ennfremur að því yrði ekki
grandað þar af mönnum eða að nokkur setti bústað sinn í „afréttinni“. 299
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Bjarni Jónsson prestur á Helgastöðum í Reykjadal lögfesti ítök og eignir kirkju
sinnar 3. júní 1638. Í lögfestunni kemur m.a. fram:
... Hórdalsz land framm a heide, afrett J nattfaravÿkur ... 300

Gísli Jónsson prestur á Helgastöðum lögfesti 13. júní 1669 „afrétt“ kirkjunnar í
Náttfaravíkum eftir því sem kirkjumáldagi og skjöl hennar greindu. Hann bannaði
öllum að byggja, selja á leigu, slá eða yrkja umrætt land án síns leyfis. Jafnframt bað
hann þá sem næstir byggju „afréttinni“ að vera hvorki meinsamir við gripi sína sem
villtust í land þeirra né að reka þá í annarra manna lönd heldur reka féð aftur í
„afréttina“ eins og 53. kafli Jónsbókar kvæði á um. Einnig taldi hann nauðsynlegt að
rifja upp fyrir þeim, sem í Náttfaravíkum eflt hafi byggð, hvernig 46. kafli
landsleigubálks hljóði en þar komi fram að aðeins þeim, sem ítölu eigi í „afrétt“, skuli
heimilt að reka málnytu sína þangað. Þetta biður hann þá að hafa í huga og svo að
Helgastaðakirkju sé að því leyti enginn óréttur gjörður. Neðan við lögfestuna skrifar
Gísli samdægurs að séra Oddur Bjarnason á Þóroddsstað hafi útskýrt sér til málsbóta
að hann hafi ekki byggt Náttfaravíkur í trássi né óvilja heldur hafi hann trúað sögu
leiguliða síns um samþykki Helgastaðaprests. Vegna vinsamlegrar framkomu séra
Odds í sinn garð þá leyfi hann þeim, sem í Náttfaravíkum búi, að vera þar út árið allt
til næstkomandi fardaga svo lengi sem þeir greiði fyrir gripum sínum frekar en hitt.301
Í lögfestu séra Gísla Jónssonar fyrir Helgastaðaprestakalli sem lesin var 20.
júní 1669 fyrir söfnuðinum á Helgastöðum kemur fram að lögfest sé m.a. „afrétt“ í
Náttfaravíkum. 302
Hannes Lauritsson Scheving lögfesti 4. maí 1786 „afrétt“ Helgastaða í
Náttfaravíkum sem Grenjaðarstaður og Múlastaður áttu ítölu í. Í kjölfarið fylgja
hefðbundnar lögfestuformúlur og er þeim, sem kynnu að mótmæla lögfestunni, stefnt
til þess að mæta fyrir rétti í Náttfaravíkum með fimm nátta fresti. Lögfestan var lesin
upp samdægurs fyrir manntalsþingsréttinum að Ljósavatni og mótmælti séra Þorleifur
Sæmundsson henni fyrir hönd föður síns, séra Sæmundar Jónssonar á Þóroddsstað.
Vegna anna sá Björn Tómasson sýslumaður sér ekki fært að mæta á tilsettum tíma til
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Skjal nr. 2 (117). Það sama kemur fram í lögfestu séra Gísla sem lesin var á uppstigningardag 1707,
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1742, sbr. skjal nr. 2 (121). Lögfesta séra Jóns Jónssonar fyrir Helgastöðum frá 9. júní 1764 er
samhljóða lögfestu séra Ólafs frá 7. júní 1715 en hún var lesin við Helgastaðakirkju 10. júní 1764, á
Helgastaðaþingi 8. maí 1765, 3. júní 1767, 21. júní 1769 og við Helgastaðakirkju 7. apríl 1771, sbr.
skjal nr. 2 (122). Lögfesta séra Hannesar Lárussonar Scheving frá 22. júní 1782 var lesin á
Helgastaðaþingi samdægurs en þar var lögfest afrétt í Náttfaravíkur, sbr. skjal nr. 2 (123). Í lögfestu
séra Þorsteins Erlendssonar Hjálmarsens fyrir Helgastöðum frá 17. maí 1828 segist hann lögfesta á ný
afrétt Helgastaða í Náttfaravíkum, en lögfestan var lesin á Skútustaðaþingi 28. maí og á Helgastöðum
30. maí sama ár, sbr. skjal nr. 2 (124).
301

736

737
767
Náttfaravíkna og frestaði því málinu fram í ágúst. 303 Mun því hafa lokið með þeim
hætti að séra Sæmundur Jónsson á Þóroddsstað og séra Hannes Scheving á
Helgastöðum gerðu með sér samning um nýtingu „Náttfaravíkurafréttar“ 15. maí
1786. 304 Sjá kaflann um Þóroddsstað.
Jón Stefánsson prestur á Helgastöðum lögfesti 2. maí 1812 „afrétt“ kirkju
sinnar í Náttfaravíkum þar sem Grenjaðarstaður og Múli áttu einnig ítölu. Lögfestan
var lesin upp fyrir manntalsþingsrétti á Ljósavatni 5. maí sama ár og mótmælti
Þóroddsstaðarprestur, séra Einar Hjaltason, því að séra Jón leyfði öðrum að reka
geldfé í umrætt „afréttarland“. Hann mætti einungis reka þangað eigið fé eða svo
mikla ítölu sem Helgastaðakirkja kynni að eiga eftir löggildum máldögum. 305
Á manntalsþingi á Ljósavatni 19. maí 1855 var lesin upp lögfesta séra
Sigurðar Grímssonar á Helgastöðum, séra Skúla Tómassonar í Múla og séra Jóns
Jónasonar á Grenjaðarstað fyrir Náttfaravíkum. Inntaks hennar er ekki getið en fram
kemur að séra Jón Kristjánsson á Þóroddsstað mótmælti henni. 306
Í lögfestu séra Jörgens Kröyer fyrir eignum og ítökum Helgastaða frá 17. júní
1867 er ekki minnst á Náttfaravíkur. 307
Sýslumaður Þingeyjarsýslu skrifaði stjórnarráðinu 20. júní 1911 um umsjón
með kirkjujörðum Grenjaðarstaðar- og Helgastaðaprestakalla. Stjórnarráðið svaraði
25. september sama ár og greindi m.a. frá því að upprekstrarréttur Helgastaðaprests í
Náttfaravíkum ætti framvegis að fylgja Helgastöðum. 308
Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 var hreppstjóri Reykdælahrepps
umsjónarmaður kirkjujarðarinnar Helgastaða. Eftirfarandi upplýsingar um Helgastaði
eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar og afrétt í
Náttfaravíkum. 309

Í landamerkjabréfi Helgastaða í Reykjadal sem var þinglýst 25. júní 1927
stendur:
1.

(Helgastaðir eiga Þingey hálfa og þingstað að auki (og frían upprekstur í
Náttfaravíkur. Fossselsbóndi skal hafa fría beit fyrir gripi sína í landi Helgastaða
vestan Fljótsheiðar. (NB. ekki sauðfje)).

Friðrik Jónsson skrifaði undir landamerkjabréfið vegna Helgastaða. Það var
samþykkt af; Hólmgeiri Björnssyni vegna Fosssels og Jóni Kr. Eyjólfssyni vegna
Hamra.
303

Skjal nr. 2 (126) a-b.
Skjal nr. 2 (127) a-b.
305
Skjal nr. 2 (128) a-b. Sbr. einnig skjal nr. 2, (A.6.37).
306
Sbr. skjal nr. 2 (A.6 56). Um prestana sjá, Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 299, 305, 306
og 308.
307
Skjal nr. 2 (125).
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Skjal nr. 2 (305).
309
Skjal nr. 2 (69).
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Á spássíunni við hlið hinnar yfirstrikuðu ítakalýsingar kemur fram að ítakinu
hafi ekki verið lýst samkvæmt áskorun 20.5.1953 og sé því niðurfallið. Undir þetta
skrifar J. Skaptason.
5.7.5

Ljósavatn

Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Hálskirkja eigi
sjöttung reka við Ljósvetninga:
j nattfaravijk. millum huanndala är oc suijnär. 310

Auk þess segir máldagi árið 1380 að Ljósavatnskirkja eigi:
skaalaagierd oc skipstodu j vijkum vid svijninn gielldfiaar rekstur j
naattfaaraa vijkur vmm sumaar. 311

Jóni Arnórssyni sýslumanni í Snæfellssýslu var falið að reka mál séra Jóns
Þorgrímssonar á Hálsi vegna hvalreka. Á Alþingi 17. júlí 1782 lagði hann fram stefnu
þar sem Vigfúsi Jónssyni sýslumanni í Þingeyjarsýslu og meðdómsmönnum hans var
gert að verja dóm sem þeir höfðu látið ganga á Ljósavatni 21.-22. maí 1781 áhrærandi
rekaréttindi Hálskirkju í Náttfaravíkum. Einnig var Sigurði Oddssyni eiganda
Ljósavatns stefnt til þess að verja gjörðir sínar í héraði.312 Nánari umfjöllun um þetta
er að finna í Hálshluta Náttfaravíkurkaflans.
Í vísitasíu Ljósavatnskirkju frá 1828 kemur fram að kirkjan eigi geldfjárrekstur
í Náttfaravík um sumar samkvæmt máldaga Loga Jónssonar frá 1480. 313
Í vísitasíu Ljósavatnskirkju árið 1828 kemur m.a. fram að kirkjan eigi 30
hundruð í heimalandi og að tvö gömul skjöl geymi upplýsingar um eignir og ítök
kirkjunnar. Samkvæmt því síðara (frá 1530) á Ljósavatn töluverð réttindi í
Náttfaravíkum.
Þeim gódu mönnum sem þetta bréf siá edur heyra sendum ver prestar Sra
Teitur Magnússon Sr Einar Hallsson, Jón Ólafsson, Þorolfur Jónsson qvediu
Guds og sína, kunnugt giörandi ad ver sáum og yfirlásum svo skrifadann
máldaga Liósavatns ord eptir ord sem hér eptir stendur: Anno Domini
MCCCCLXXX reiknadist svo gots og itök Liósavatns bædi kirkjunnar og
bæarins þa Logi Jónsson [leiðrétt úr, Jóhnsson] var. ... Skálagiörd og
Skipstödu í Vikum vid Svíná, géldfjárrekstur í Náttfara víkur um sumar; ... til
sanninnda hér um setium ver undirskrifadir prestar vor Insigli fyrir þetta
inscripta bréf, hvört skrifad var í Skridu i Reykjadal þridja dag Páska árum
eptir Guds burd 1530. 314
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Skjal nr. 2 (185).
Skjal nr. 2 (189).
312
Skjal nr. 2 (296).
313
Skjal nr. 2 (86) a-b.
314
Skjal nr. 2 (307) a-b.
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Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Ljósavatn en að land sé óskipt milli Ljósavatns og Holtakots. Eftirfarandi
upplýsingar um Ljósavatn eru úr sama mati:
Búfjárhagar: Land víðáttumikið, skjólasamt og fremur kjarngott. ...
Upprekstur, fyrir fé, í Náttfaravíkum og reka ítak, hvorttveggja lítils virði. 315

Í bréfi og greinargerð prests á Vatnsenda í Þóroddsstaðaprestakalli til
Biskupsskrifstofunnar 1. febrúar 1954 segir:
Um ítök Ljósavatnskirkju er það að segja að þau tilheyra kirkjunni ekki
lengur, heldur jörðinni Ljósavatni. Þégar kirkjan var afhent eða seld
söfnuðinum (um aldamótin) voru ítökin undanskilin. 316

5.7.6

Munkaþverá

Í máldögum Auðunar rauða frá 1318 kemur fram að Munkaþverárklaustur eigi:
so ad aullu vm Liosvetninga Reka. Vm alla nättfaravik fra Ofeygzhelle til
Suijnär þridiungur hualreka oc vidreka. þeirra Trie er meire eru. enn. x. alna.
fra ofeygzhelle til miosyndis .iij attunga bæde j hualreka oc vidreka oc
flutningar. 317

Í máldögum Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510 er minnst á tengsl
Þóroddsstaðar-, Grenjaðarstaðar-, Múla- og Hálskirkna við Náttfaravíkur. 318 Þar
kemur einnig fram hvað Munkaþverárklaustur eigi:
j liosvetningaReka eiga halsmenn siettung. sidan a þuerár stadr halfann Reka
vidar ok flutningar. Um alla nattfaravik fra svináá til ofeigshellis þridiung
hualreka ok storvida þeirra tria er meira eru en .x. alna. fra ofeigshelle til
suinalækiar vid miosynde þria attunga bæde hvalreka ok vidreka ok
flutningar. ... Um alla nattfaravik sem fyr seger. oc skal af naustot hinne eystri
rettsynes kidiastapi yfer titlingasker. þat heiter eyrarreki til þess er keranes
framan vert liggr vit gniparhusum. J þessum reka eigu halsmenn siettung. en
sidan hafa liosuetningar haft þat (at) helminge uit gunstein oc þorliot. Þa er
settbergsklettur kemur fram sem fyst ma sia vndan skridnafelle þat heiter
mannareki. þenna reka halfan hafdi joreidr heiman. enn halfan tokv þær þorey
j erfd epter fodur sin oc fylgde þetta ecke liosavatne. 319

15.

Sigurðarregistur frá 1525 er þessu samhljóða. 320
Þórður Björnsson sýslumaður bar upp fyrirspurn, á manntalsþingi á Ljósavatni
maí 1819, frá Kristjáni Jónssyni á Illugastöðum umboðsmanni
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Skjal nr. 2 (306).
Skjal nr. 2(319).
317
Skjal nr. 2 (187).
318
Skjöl nr. 2 (201), nr. 2 (202) og nr. 2 (203).
319
Skjal nr. 2 (204).
320
Skjal nr. 2 (219).
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Munkaþverárklausturs- og Norðursýslujarða. Hann spurði um hverjir hefðu umsjón
með eða leigðu rekaítök Munkaþverárklausturs innan hreppsins, sér í lagi
Náttfaravíkum og út með vesturströnd Skjálfandafjarðar og hvort nokkuð hefði borið
upp á þessa reka. Þingmenn svöruðu seinni spurningunni neitandi en hvað hina fyrri
varðar sögðust þeir ekki vita hver hefði umsjón með rekunum né hver leigði þá en
tekið var fram að bændurnir í Naustavík og þeir, sem búi á ystu bæjunum í hreppnum,
séu ekki til staðar á þinginu. 321
Á manntalsþingi að Ljósavatni 11. maí 1835 voru boðin upp þau rekaítök
Munkaþverárklausturs sem lágu innan þingsóknarinnar en þ.á m. var öll Náttfaravík
frá Svíná út að Ófeigshelli þriðjungur úr öllum trjám stærri en 10 álnir. Hlutskarpastur
var J. Pétursson umboðsmaður sem bauð sex fiska fyrir ársleigu. 322
Viðarrekaítök Munkaþverárklausturs, m.a. um alla Náttfaravík frá Svíná út að
Ófeigshelli voru boðin upp til fimm ára á manntalsþingi á Ljósavatni 15. júní 1860. 323
Ófeigshellir er samkvæmt sóknalýsingu Þóroddsstaða- og Ljósavatnssókna
árið 1840 undir Hágöngum. 324
5.7.7

Múli

Að sögn máldaga Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 á Múlakirkja rekstur á:
Gomlu fie j nattfaravijk clxxx. 325

Sama kemur fram í máldögum Péturs Nikulássonar 1394, máldagabók Ólafs
Rögnvaldssonar frá 1461 til 1510 og Sigurðarregistri frá 1525 og sömuleiðis í
máldaga Múlakirkju 8. september 1563. 326
Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia mariæ ad Mula, hun a ... Lambarekstur a Hvamz Heyde, gomlu fie j
nattfaravykur, ... 327

Í vísitasíu Múlakirkju frá 1694 er texti sem er nánast samhljóða því sem kemur
fram í vísitasíubók Þorláks. 328 Hið sama má segja um vísitasíu Múlakirkju frá 1715. 329
Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir um Múla:
Prestagardurenn hefur heibiörg, bæde góda og Mikla, .... gielldfiár Rekstur j
Náttfaravýkur fýrer 1 hndr. 80 gielldings, Reka, og Rekaparta allmarga, þá
bestu j fiarlægd, ... 330
321

Skjal nr. 2 (273) a-b.
Sbr. Skjal nr. 2 (A.6.53).
323
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.64, sjá einnig A.6.67 uppboð rekaítaka m.a. um alla Náttfaravík frá 12. júní
1879 á Ljósavatni).
324
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 83.
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Skjal nr. 2 (184).
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Skjöl nr. 2 (191), nr. 2 (202), nr. 2 (221) og nr. 2 (230).
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Skjal nr. 2 (135) a-b.
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Skjal nr. 2 (151) a-b.
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Skjal nr. 2 (161) a-b.
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Skjal nr. 2 (240) a-b.
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Gísli Einarsson prestur í Múla lögfesti þann 6. júní 1693:
... Eign Och Jtak J Nattfaravÿkum Och Stadar Kyrchiu Sókn liggiande Sem
ehr hundrad och attatÿger gamal fiár ganga logfeste eg Aadur nefnt Mula
Kÿrchiu Jtak med holltum og haga och ollum Lands nÿtium ehr greindu Jtakie
eiga ad fÿlgia och fÿlgt hafa ad fornu och Nÿu til Ummmerchia þeirra ehr
adrer menn eiga J Moote firrsagdre Mula Kyrchiu eign. 331

Halldór Einarsson sýslumaður auglýsti á manntalsþingi á Ljósavatni 25. maí
1705 bón prestanna að Grenjaðarstöðum, Múla og Helgastöðum um að hann sjái til
þess að ekki sé byggt í „afrétt“ þeirra Náttfaravíkum. 332 (Sjá undirkafla um
Þóroddsstað).
Í sundurliðuðum reikningi séra Skúla Tómassonar yfir Múlaprestakall frá 1.
júlí 1839 kemur m.a. eftirfarandi fram:
GeldfjársRekstur i Nattfaravykur, handa 180 Saudum, er fyrirbodenn, frá
Þóroddstad. 333

Á manntalsþingi á Ljósavatni 19. maí 1855 var lesin upp lögfesta séra
Sigurðar Grímssonar á Helgastöðum, séra Skúla Tómassonar í Múla og séra Jóns
Jónssonar á Grenjaðarstað fyrir Náttfaravíkum. Inntaks hennar er ekki getið en fram
kemur að séra Jón Kristjánsson á Þóroddsstað mótmælti henni. 334
5.8

Vargsnes

Vargsnes er nefnt í vitnisburði frá árinu 1567 um að Staður í Kinn eigi Náttfaravíkur
og lóðarfiskar teknir en samhengið er óljóst.335 Verður því ekkert sagt um byggð þar
út frá þeim vitnisburði.
Í ódagsettri umfjöllun séra Eiríks Þorleifssonar um byggingarbréf séra Illuga
Helgasonar fyrir Víkum frá árinu 1638 segir hann að í einni afskrift komi fram að
Vatnsnes hafi þá verið í byggð. Af vitnisburði Einars Runólfssonar frá 1567 megi sjá
að Vatnsnes þetta sé þar með réttu kallað Vargsnes. En þess sé getið í sömu andrá og
Ófeigsstaða en báðar jarðirnar séu án nokkurs vafa eign Þóroddsstaðar. Vargsnes hafi
líkast til frá fornu fari verið þjóðkunnugt lögbýli í Náttfaravík. Byggingarbréfið sýni
að árið 1638 hafi tvö önnur lögbýli verið í Náttfaravíkum, nefnilega Skálavík og
Naustavík. Séra Eiríkur heldur því fram að sá garður sem liggi:
... fyrer Nordan Náttfaralæk umm þvert frá Sió til fialls upp af adalvíkenni
þeirra ynstu Og stædstu sem veru lega er Vid Náttfara kend til þessa Dags Og
adal Náttfaravik Kóllud af Hvörre Heile armurenn edur fiardar sydann tekur
331

Skjal nr. 2 (93) a-b.
Skjal nr. 2 (260) a-b.
333
Skjal nr. 2 (94) a-b.
334
skjal nr. 2 (A.6.56). Um prestana sjá, Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta, bls. 299, 305, 306
Sbr. Skjal
og 308.
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Skjal nr. 2 (232).
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Nafn, ad sá gardur ytrekast Hier Med Hafe vorslu gardur fyrer afett vered,
enn alls ecke landa Merkia gardur, þar þvi Kóllunar nafne Hefir á þeirre týd
alls ecke Hneckt Vered sem þiód kunnumm Hlut. 336

Í umfjöllun sinni lætur séra Eiríkur fylgja smá bút úr umræddu byggingarbréfi
frá 1638 þar sem segir:
Fyrst Þordur vill ei leingur i Wykum vera, þá á Steingrímur (á Vargsnese) ad
hafa þá kofa sem i Skálavík eru, Og Samtíninn bæde til slægna og beitar, Og
utann af Naustavík, þad sem Þorkell gietur ei yfer komest. Skipa eg
Steingríme ad inn setia þá peninga sem i Wykur rekast ólóglega og i forbode
Mÿnu, Hvór sem þá aa, til urslagiálda eptir lógum, utann þeir Halde uppe
Vorslugardenum eptir þvi sem laugenn skipa. 337

Þetta byggingarbréf segir séra Eiríkur sýna að:
... allur landsens Mid Hlute Hafe til ádur Nefndrar tydar vered biggt land
Þorodds Stad til Heirande framann úr Fyrrnd ásamt lands parte af afrétt fyrer
sunnann Nefndan vórslu gard til Svjnár óss og Náttfaralækiar sem þar Hiá
Fellur til Sióar, vid Hvórn ad Skipa uppsátur Og út ræde til Fyskefánga Hefir
brúkad Vered framann úr Fyrnd til þessa Dags alt ad ádur Nefndum Áróse, so
sem i þeirre ynstu Veide stódu ... 338

Þar hafi allt lóðargjald frá fornu fari tilheyrt Þóroddsstað eins og annars staðar
í Náttfaravíkum eins og ofangreindir vitnisburðir beri með sér.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir:
Vassnes heitir eyðibúð skamt inn frá verstöðunni Rauðuvík, sem bygðist um
fáein ár og fylgdi þessari búð lítil eða engin grasnyt, nema hafi hjer verið
nokkrar ær.
Búðarleiga var engin áskilin, galtst og engin.
Skip átti búðarmaðurinn sem hann fleytti, og lifði mestan part á þeim afla,
sem hann fjekk á bátinn. 339

Um Naustavík með Vargsnesi segir í jarðamati 1849-1850:
N° 54 Naustavík með Vargsnesi ómetin. ... Landrými allmikið og gott bæði til
þrifa og málnytu. Frían upprekstur fyrir eigin skjepnur. Vargness tún er lítið.;
að öðruleiti er lýsíngin á eingi og úthaga hinsama og á Naustavík . 340

Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 var hreppstjóri Ljósavatnshrepps
umsjónarmaður kirkjujarðarinnar Vargsness. Jörðin hafði verið í eyði síðan árið 1904,
en nytjar hennar nú leigðar ábúanda Naustavíkur fyrir 20 króna árgjald. Þinglesin
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Skjal nr. 2 (77).
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Skjal nr. 2 (77).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 110-111.
340
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landamerki fundust ekki, en land óskipt við Naustavík að öðru en túni og engjum.
Eftirfarandi upplýsingar um Vargsnes eru einnig fengnar úr matinu:
Jörðin liggur austanvert í Víknafjöllum, vestan fram með Skjálfanda.
Landrými mikið. Landkostir góðir. Landið notað undanfarið fyrir afrétt. Hús
öll fyrir löngu niðurfallin. 341

Hvað varðar aðrar upplýsingar er bent á kaflann um Náttfaravíkur (Naustavík).
Eyðibýlið Vargnes var selt ásamt Naustavík 10. maí 1922. Í virðingargerð sem
gerð var 3. júlí 1918 vegna fyrirhugaðrar sölu kemur fram að jörðin hafi verið í byggð
á árunum 1843-1904. Jörðin sem sé ysti bær í Náttfaravíkum teljist hjáleiga
Naustavíkur og sé land þeirra óskipt að frátöldu túni og engjum. Jafnframt kemur
fram að ábúandi Naustavíkur hafi haft Vargsnes á leigu undanfarin ár og notað
túnblett og engjareitur til upprekstrar fyrir sjálfan sig og leigt þar að auki hreppsbúum
„afréttarland“. 342
Jón Sigurðsson í Ystafelli segir m.a. um Vargsnes í bókinni SuðurÞingeyjarsýsla, að í Rauðavík, rétt fyrir norðan Vargsnesbæ, sjáist fyrir 18 verbúðum
fornum. Hið nyrsta af Vargsneslandi sé „afréttur“ kallaður. Landkostir hafi verið
annálaðir á Vargsnesi, sauðir svo feitir, að með fádæmum þótti og sama gilti um
málnytu, en lítið gefið af heyjum flesta vetur, bæði verið jarðsælt á landkjarna og
fjörubeit. Ekki sé vitað um byggð aðra en þá, sem getið er í Jarðabók Árna
Magnússonar, fyrr en árið 1843 og byggðin verið samfelld til 1904. Síðan var búið þar
á árunum 1920-1933, þegar býlið fór endanlega í eyði. 343
Landamerki jarðanna Vargsness og Naustavíkur voru skráð árið 2007. Sjá
kaflann um Náttfaravíkur (Naustavík). Þá skal þess getið að umráðamaður
kirkjujarðarinnar Vargsness (Þóroddsstaðarprestur) skrifaði undir landamerkjabréf
Eyrar/Knarrareyrar á Flateyjardal. 344
5.9

Austari-Krókar

Krókar í Fnjóskadal í Draflastaðaþingum 30 hndr. voru lagðir í kaupmála, 12.
nóvember 1467. 345
Í skrá og reikningsskap Björns Guðnasonar eftir Guðna Jónsson andaðan árið
1508 kemur fram meðal jarðagóss fyrir norðan:
oc atta .c. j krokum. 346

Að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 var
grastekja bjargleg í Stórukrókum og úthagarnir miklir og góðir. 347
341
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Á manntalsþingi að Hálsi 27. maí 1721 var lesin upp og uppáskrifuð lögfesta
Lárusar Schevings sýslumanns, frá 22. apríl 1720, fyrir fjórum hundruðum í AustariKrókum sem Halldór Jónsson áður átti. Grími Ásmundssyni, ábúanda jarðarinnar, var
sagt að rétta sig eftir þessari lögfestu og gjalda engum öðrum en Scheving sýslumanni
landskuld af þessum fjórum hundruðum því að innfærsludómurinn, sem um þetta mál
hefði gengið, væri orðinn in appellabilis og hefði allareiðu yfirstaðið sin fatalia.348
Sjálfseignarjörðin Eystrikrókar, sem að hálfu er í eigu ábúanda, er sögð 20
hundruð samkvæmt jarðamatinu 1804. 349
Jón Þorkelsson eigandi Austari-Króka mótmælti lögfestu fyrir Kambsmýrum
sem var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi 25. maí 1804. Hvorki inntaks lögfestu né
mótmæla er getið.350
Fjallað er um Austari-Króka í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Austarikrókar talin 20 hndr. ad dýrleika. ... Landrými og afnot til þrifa og
málnytu í betra medallagi, og sumarhagar godir fyrir allann búfenad - ... 351

Landamerkjabréf fyrir Austari-Króka var útbúið þann 28. mars 1885 og
þinglýst 27. maí sama ár. Þar stendur eftirfarandi:
Austari-Krókar eiga land til norðurs að Kambsmýralandi. Merki þar á milli
eru: úr vörðu á Ytri-Miðhólum austur skeið, beint í Skeiðislæk, þar, sem hann
rennur ofan eftir gili á milli Skeiðishryggja og í þeim læk austur svonefndan
Ytridal og þaðan sömu stefnu á fjall upp. Að austan ræður merkjum hæsti
fjallshryggurinn, suður að Uxaskarði. Að sunnan greinir Ytri-Uxaskarðsá,
Krókaland frá Garðssellandi, unz hún rennur í Árbaugsá. Þá eru merkin í
Árbaugsá þar til Krókaá rennur í hana að norðan, austur frá bænum Þúfu. Frá
þeim ármótum eru þau í Króká út á milli Krókabæanna, og þaðan aðskilur
lönd Austari-Króka og Vestari-Króka, bein stefnulína norður eftir Miðhólum í
vörðu þá, sem fyr er nefnd. 352

Friðrik Gottskálksson, eigandi jarðarinnar, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: B. Bjarnasyni fyrir hönd eiganda Vestarikróka, Gísla
Ásmundssyni fyrir hönd eigenda Garðs og Karli E. Friðrikssyni vegna eiganda
Kambsmýra.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Austari-Króka hafi
verið þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Austari-Króka eru einnig fengnar úr
matinu:
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Búfjárhagar. Landið mjög víðáttumikið og kjarngott. Sumarbeit ágæt fyrir
allan búpening, en afar snjóþungt og engin vetrarbeit. Vorhart mjög og
fjárgeymsla erfið. Jörðin hefur upprekstrarland fyrir sig, en lítið meira. ...
Jörðin liggur afskekkt við afrétt í fremur óþurkasömu plássi. ... Mikill
ágangur afréttarfjár gerir skaða þar allt er ógirt.353

Hálfir Austari-Krókar voru afsalaðir Hálshreppi 18. janúar 1951. 354
Jón Sigurðsson segir Austari-Króka fornbýli, getið þegar á 15. öld, og muni
hafa verið í stöðugri byggð til 1946, þegar jörðin lagðist í eyði, og ættir fastar í
ábúð. 355
5.10 Garður
Elsta heimild, sem fundist hefur um Garð í Fnjóskadal er að jörðin var gefin 2. maí
1562. 356
Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir m.a. um Garð:
… Grasatekja bjargleg fyrir heimilið.
Engið liggur nokkuð upp undir Gönguskarði, og er þángað nokkuð erfitt að
sækja. Úthagarnir góðir og miklir. 357

Fram kemur í jarðamatinu 1804 að sjálfseignarjörðin Garður sé sögð 30
hundruð. Einnig stendur þar að árstekjur af afréttarleigu séu 64 skildingar og að
skriður skemmi úthaga. 358
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Garð:
Gardur talin 30 hndr. ad fornum dyrleika. ... Eingja vidatta er i meiralagi,
bædi á votu og þurru, en slitrótt og ad meira parti langsokt, ... Landrymi er i
betralagi, og afnot þess til mjólkur og þrifa i medallagi. ... Til okosta telst: ...
snjóflód og skriduföll til mikils skada. - ... 359

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Garðs hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Garð eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar fremur grasgefnar og greiðfærar. Víðattumiklar á dreif um landið.
Sumar nærtækar fremur, en sumar langsóttar og þangað erfiður vegur og
vondur. ...
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Búfjárhagar: Landrými mikið og kjarngott. Sumarhagar mjög góðir fyrir allan
búfénað. ... Upprekstrarland fyrir jörðina sjálfa, en lítið meira. ... Afréttarfé
gerir usla töluverðan, þar eð girðingu vantar. 360

Landamerkjabréf Garðs var útbúið þann 2. janúar 1884 og þinglesið 4. júní
1886. Þar kemur fram:
1. Merkin að utan milli Garðs og Austarikróka, eru Uxaskarðsá hin Ytri og
svo Árbaugsá.
2. Merkin að neðan eða vestan eru Árbaugsá eða Þverá og svo Fnjóská frá
Þverá til Ytrihólsmerkja.
3. Að sunnan milli Garðs og Ytrahóls eru merki beint frá Fnjóská í Sandgil,
frá því gili um reiðgötur, beint í merkistein utan og neðan í Geithól, þaðan í
miðjan Línghól, þaðan í miðjan Sjónarhól, þaðan rétt lína yfir Vaðmýri í
Hólsá, beint undan Vegarlág í Tungusporði.
4. Að ofan eða austan eru merkin í Grjótá, svo í Gönguskarðsá og Hólsá, fram
að Ytrihólsmerkjunum, sem áður eru talin. 361

Gísli Ásmundsson skrifaði undir landamerkjabréfið í umboði eiganda. Það var
samþykkt af: Hannesi Friðrikssyni eiganda Austarikróka, Jóni Jónssyni og Guðnýju
Sigurðardóttur eigendum Ytrahóls. Hannes Friðriksson og Björn Bjarnarson
samþykktu bréfið sem umboðsmenn eiganda Draflastaða vegna kirkjulandsins á
Gönguskarði og Gísli Ásmundsson vegna Þverárlandseignar.
Jón Sigurðsson í Ystafelli hefur þetta um land Garðs:
Jörðin á alla tunguna norður innan árbugsins [á Fnjóská] og mikið land bak
við Garðsfell, austan Hólsár, hið vestasta af Gönguskarði og hlíðina norður
frá því að Krókalandi. Þar er engi mikið og meira en heima, og heitir þar
Selland. Garður er mikil útbeitarjörð og hátt metin að fornu. 362

Garður fór í eyði árið 1961. 363
5.11 Ytri-Hóll
Hóll (Ytrihóll, Ytri-Hóll) m.m. var goldinn eiginkonu í stað málajarða, sem
eiginmaður hafði selt, 10. janúar 1445 (7. september 1446). 364
Í skrá og reikningsskap Björns Guðnasonar eftir Guðna Jónsson andaðan 1508
kemur fram að meðal jarðagóss fyrir norðan sé: „holar tvennir“. Óvíst að hér sé átt við
Hólana í Fnjóskadal. 365

360

Skjal nr. 2 (70).
Skjal nr. 2 (15) a-b.
362
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 169.
363
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 158.
364
Skjal nr. 2 (199).
365
Skjal nr. 2 (214).
361

746

747
777
Lýsing kosta og ókosta Ytra-Hóls í Jarðabók Árna og Páls frá 1712 á við báða
Hólana, Ytri- og Syðri-, sem þá voru hvor um sig 15 hundruð.. Þar segir m.a.:
Grasatekja bjargleg fyrir heimilið.
... Slægjur eru og nokkrar á Hólsdal, og liggur hann oft undir snjó framm á
sumar, og er sá heyskapur því svipull og erfiður til að sækja. Úthagarnir eru
grösugir og búgóðir. 366

Á manntalsþingi að Hálsi 23. maí 1788 var auglýst útvegun Sigurðar
Árnasonar sem nýbýlings til eyðijarðarinnar Ytra-Hóls gegn peningastyrk. 367
Jörðin Ytri-Hóll er sögð 10 hundruð í jarðamatinu 1804. Einnig kemur þar
fram að skriður skemmi úthaga. 368
Í jarðamatinu 1849-1850 er umsögn um Ytra-Hól. Þar stendur:
Itrihóll firrmeir talin 10 hndr. ad dyrleika - ... Eingja vídátta er nokkur, en i
slitríngi. – Landrymi i betralagi, og gott til þrifa og mjólkur. ... 369

Landamerkjabréf Ytra-Hóls var útbúið þann 16. maí 1886 og þinglýst 4. júní
sama ár. Þar kemur fram:
1. Merkin að norðan á milli Ytrahóls og Garðs er beint frá Fnjóská og í
Sandgil, frá því, um reiðgötur í stóran stein utan og vestan við Geithól, frá
þeim steini í miðjan Linghól, þaðan í miðjan sjónarhól, þaðan beina línu og
austur á miðja Vaðsmýri og á Hólsá undan vegalág.
2. Merkin að neðan ræður Fnjóská.
3. Merkin á milli Ytrahóls og Syðrahóls eru beint frá Fnjóská og í vörðu á
Undirmós [strikað yfir, mýri] brekku, þaðan í vörðu á Veituholti, þaðan í
vörðu sunnan við gróf og þaðan í Snjóbolla.
4. Landinu fyrir ofan Hólsbrún er óskift til beitar á milli jarðanna Ytrahóls og
Syðrahóls, en til slægna á Ytrihóll Grafarmýrarnar utan á hálsinum allt fyrir
utan Hafragróf og allar Selbrekkurnar fram í gegn og upp í vörður þær, sem
eru á Selbrekkubrúnunum frá Hafragróf fram að öxlinni.
Hólsdalinn eiga báðar jarðirnar Ytri-Hóll og Syðri-Hóll bæði að austan og
vestan. Merki hans eru að norðan Gönguskarðsá frá Hólsá og austur að
Þrengingum, að austan ræður fjallsbrún fram að gili, sem er gagnvart
Mjóadal. Að vestan og framan ræður Mjóagilsá og fram til fjalls. 370

Eigendur jarðarinnar, þau Jón Jónsson og Guðný Sigurðardóttir, skrifuðu undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Guðlaugi Kristjánssyni eiganda Syðrahóls,
Gísla Ásmundssyni vegna eiganda Garðs, Hannesi Friðrikssyni og Birni Bjarnarsyni
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vegna eiganda Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði og Kristjáni Kristjánssyni
[væntanlega á Finnsstöðum] eiganda Finnsstaðadals.
Eigendur Ytra-Hóls skrifuðu undir landamerkjabréf Finnsstaða árið 1886. Sjá
Finnsstaði.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Ytra-Hóls hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Ytrahól eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar snögglendar hálfdeigjur á víð og dreif um landið, sumpart all
langsóttar og engjavegur ógreiðfær. ...
Búfjárhagar: Landrými mikið og kjarnaland. Sumarbeit ágæt fyrir allan
búfénað, en snjóþungt og því lítil vetrarbeit. Fjárgeymsla erfið. ...
Upprekstrarland fylgir, sem jörðinni nægir. 371

Að sögn Jóns Sigurðssonar í Ystafelli á Ytri-Hóll mikið fjalllendi. Síðan segir
hann:
Ofan við bæinn er lágur háls og skammt að fara yfir á Hólsdal. Á jörðin þar
mikið land á mótum afréttardala. Ármótin þar efra eru litlu einu hærra yfir sjó
en Hólsbærinn. Þar er engi mikið og sauðland, og voru þar stundum beitarhús
áður fyrr. 372

5.12 Syðri-Hóll
Í skrá og reikningsskap Björns Guðnasonar eftir Guðna Jónsson andaðan árið 1508
kemur fram að jarðagóss fyrir norðan sé: „holar tvennir“. Óvíst að hér sé átt við
Hólana í Fnjóskadal. 373
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá1712 segir um Syðra-Hól:
Þessi bær er bygður fyrst fyrir um 50 árum í Ytra Hóls landi, sem þá hjet
Hóll, skamt fyrir sunnan túnið, og er nú haldinn helmíngur allrar jarðarinnar,
og er túninu einasta skift á milli bæjanna, en engi og úthögum óskift. 374

Lýsing kosta og ókosta Ytra-Hóls í Jarðabók Árna og Páls á við báða Hólana,
Ytri- og Syðri-, sem hvor um sig voru 15 hundruð að dýrleika, grasatekja var bjargleg
fyrir heimilið, slægur voru nokkrar á Hólsdal og úthagar grösugir og búgóðir. 375
Á manntalsþingi að Hálsi 23. maí 1788 var auglýst útvegun Sigurðar
Bessasonar sem nýbýlings til eyðijarðarinnar Syðra-Hóls gegn peningastyrk. 376
Sjálfseignarjörðin Syðri-Hóll, sem sögð er 10 hundruð, hefur kjarrskóg til
eigin nota samkvæmt jarðamatinu 1804. 377
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Í jarðamatinu 1849-1850 er að finna umsögn um Syðra-Hól. Þar stendur:
Sidrihóll 10 hndr. ad dyrleika. – ... Eingi er nær og fjær á votu og þurru,
slitrótt ... Landrými sæmilegt, og i betralagi til mjólkur og þrifa. ... 378

Landamerkjabréf Syðra-Hóls var útbúið þann 16. maí 1886 og þinglesið 4.
júní sama ár. Þar stendur:
1. Merkin að norðan á milli Ytra-Hóls og Syðrahóls eru beint frá Fnjóská og á
vörðu á Undirmósbrekku, þaðan í vörðu á Veituholti, þaðan í vörðu sunnan
við Gröf og þaðan í Snjóbolla.
2. Að vestan eru merkin í Fnjóská.
3. Að sunnan eru merkin: á milli Böðvarsness og Syðrahóls ræður Fossá
merkjum frá Fnjóska til fjallsbrúnar.
4. Á milli jarðanna Syðra-Hóls og Ytra-Hóls, er landi óskift fyrir ofan
Hálsbrún til beitar, en til slægna á Syðri-Hóll allar Axlarmýrarnar austur að
vörðum á Selbrekkubrúnum og út að vörðum við Hafragróf.
5. Hólsdalinn eiga báðar jarðirnar í sameign, bæði að austan og vestan,
Syðrihóll og Ytrihóll. Merki hans eru að norðan Gönguskarðsá frá Hólsá og
austur að Þrengingum. Að austan ræður fjallsbrún fram að Gili sem er
gagnvart Mjóadal. Að vestan eru merkin Mjóadalsá og fram til fjalls að
framan. 379

Guðlaugur Kristjánsson, jarðareigandi, skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt
af: Jóni Jónssyni og Guðnýju Sigurðardóttur eigendum Ytra-Hóls, Hannesi
Friðrikssyni og Birni Bjarnarsyni vegna eiganda Draflastaðakirkjulands á
Gönguskarði, Gísla Ásmundssyni vegna eiganda Garðslands, Kristínu Sigurðardóttur
vegna eigenda Böðvarsness, Kristjáni Kristjánssyni (væntanlega á Finnsstöðum)
eiganda Finnsstaðadals.
Eigandi Syðra-Hóls skrifaði undir landamerkjabréf Finnsstaða árið 1886. Sjá
kaflann um Finnsstaði.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Syðra-Hóls hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Syðra-Hól, sem þá var nýttur með YtraHóli eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar fremur snögglendar hálfdeigjur og móar, sum part þýft. Liggja á víð
og dreif um landið, sumt til fjalls. Engjavegur því misjafn, og sumpart
ógreiðfær. ...
Búfjárhagar: Landrými mikið en liggur fjarri meginið. Sumarhagar góðir fyrir
allar skepnur, en gripahagar nokkuð langsóttir. ... Fjárgeymsla erfið. ...
Upprekstrarland hefur jörðin fyrir sig. 380
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Jón Sigurðsson í Ystafelli hefur eftirfarandi um Syðra-Hól:
Syðrihóll var byggður úr landi Hóls um 1660, og fengu þá bæði bæjanöfnin
forskeytin. Landi jarðanna var eigi skipt. Syðrihóll fór í eyði eftir Bóluna, en
þar var þó samfelld byggð síðan nálega 200 ár. 381

Syðri-Hóll fór í eyði árið 1971. 382
5.13 Veisa
Veisa er nefnd í Ljósvetninga sögu, sem Björn Sigfússon telur frá miðri 13. öld. 383
Veisa var látin í jarðaskiptum 6. apríl 1532. 384
Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir jörðina 30 hundruð síðan selið var frá,
úthaga í minna lagi en nokkurn veginn bjarglega, grösuga neðarlega, en hrjóstruga til
fjallsins. 385
Manntalsþing að Hálsi 30. maí 1722. Oddur Ólafsson lögréttumaður bauð
Veisu til ábúðar á manntalsþingi að Hálsi 30. maí 1722 en enginn af
þingsóknarmönnunum hafði áhuga vegna merkilegrar spillingar jarðarinnar. 386
Sjálfseignarjörðin Veisa er sögð 20 hundruð í jarðamatinu 1804. Þar kemur
einnig fram að skriður ógni úthaga. 387
Minnst er á Veisu í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Veisa 20 hndr. ad fornum dyrleika. ... Til okosta er talid litid land, og lelegt til
þrifa og málnytu; uppblástur á land ad ofan. ... 388

Landamerkjabréf jarðarinnar Veisu var útbúið þann 30. nóvember 1886. Það
var þinglesið 11. júní 1887. Þar segir:
Milli Veisu og Veisusels að sunnan eru merkin í svonefndum Stóralæk. Milli
Veisu og Vegeirsstaða að norðan, eru merkin í læk, sem líka er nefndur
Stórilækur. En breidd Veisulands nær frá fjallsbrún ofan að Fnjóská.
(Vegeirsstaðir eiga rétt til stórgripagöngu í Veisulandi). 389

Guðmundur Hjaltason, eigandi Veisu, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af: Stefáni Stefánssyni ráðanda Végeirsstaða og Jóni Austmann eiganda
Veisusels.
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Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítakinu hafi ekki verið lýst
samkvæmt áskorun 20. 5. ‘53 og sé því niður fallið. J. Skaptason skrifar undir þetta.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Veisu hafi verið
þinglesin 1887. Eftirfarandi upplýsingar eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland fremur þröngt. Sumarhagar dágóðir. ... Fjárgeymsla
heldur hæg. 390

Nýtt landamerkjabréf fyrir Veisu var útbúið 3. nóvember 1944. Þar stendur:
Milli Veisu og Veisusels að sunnan eru merkin í Stóralæk, í Ytri Kvísl, Milli
Veisu og Végeirsstaða að norðan eru merkin í læk, sem líka er nefndur
Stórilækur. Báðir þessir lækir renna í Fnjóská og ráða merkjum.
Breidd Veisulands er frá fjallsbrún niður að Fnjóská.
Beitartak Végeirsstaða, til stórgripagöngu í Veisulandi, er niður fallið.391

Ólafur Tryggvason, eigandi Veisu, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Karli Kr. Arngrímssyni, eiganda Végeirsstaða, og Gunnlaugi Jónssyni
Veisuseli.
Þessi landamerki Veisu og Veisusels munu hafa verið þinglesin 3. nóvember
392
1944.
5.14 Veisusel
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir árið 1712 um Veisusel, sem sumir
kalla Skollagerði og var 10 hundruð að dýrleika:
Partur af Veisu.
Bygð hjer um fyrir 50 árum á selstæði heimajarðarinnar, sem menn atla að sje
fornt eyðiból, með því hjer er girðing um völlinn, og reiknast þetta býli
fjórðúngur allrar jarðarinnar, afdeilt að öllum landsnytjum. 393

Fram kemur í jarðamatinu 1804 að sjálfseignarjörðin Veisusel sé sögð 10
hundruð og að skriður ógni úthaga hennar. 394
Veisusel er samkvæmt jarðamatinu 1849-1850 talið:
10 hndr. ad dýrleika. ... Landsnÿtjar til mjólkur þrifa og vetrarbeitar i
minnalagi. – Til okosta telst litid land og liggr allt undir áföllum af
snjóflodum, grjot og leÿrskridum ... 395

Í matinu stendur einnig:
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Þrætulands er ennframar ad geta, sem er stykki nokkurt milli jardanna
Hallgilstada og Veisusels, er nota má bædi til slægna og beitar, og álíst þenna
þrætupart hæfilegt ad meta til 5 rd. árlegs ágoda, hvorri jördinni sem hann
tilfellur. 396

Landamerkjabréf fyrir Veisusel var útbúið 28. mars 1884 og þinglýst 18. júní
sama ár. Þar stendur eftirfarandi:
Að utanverðu til móts við Veisu ræður Stórilækur í fjallinu og ytri kvísl hans
frá fjallsrótum til Fnjóskár. Að vestan verðu við Fnjóská suður gegnt Miðrönd
á mónum, þaðan til móts við Hallgilsstaði í Grundargil [leiðrétt m. öðru bleki,
e.tv. úr Gvendargil] í fjallinu beint á fjall upp. Samt tilheyra Hallgilsstöðum
allar slægjur utan við Miðrönd og Grundargil til næsta lækjar sunnan við
Veisuselstún. 397

Sigurður Guðnason skrifaði undir landamerkjabréfið sem umboðsmaður Jóns
Austmanns. Það var samþykkt af: Kristjáni Ingjaldssyni ábúanda Hallgilsstaða, Elínu
Bjarnadóttur ábúanda Veisusels og Sigurgeiri Jónssyni ábúanda Veisu.
Síðar hefur verið bætt við að ítakinu hafi verið lýst samkvæmt áskorun 20. maí
1953. J. S. skrifar undir það.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Veisusels hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Veisusel eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland ekki vel rúmt en gott. Sumarhagar gripa dágóðir. ...
Fjárgeymsla hæg. 398

Nýtt landamerkjabréf fyrir Veisusel var útbúið þann 14. desember 1922. Þar
kemur fram:
Að norðan til móts við Veisu ræður Stórilækur og ytri kvísl hans frá
fjallsrótum til Fnjóskár. Að vestan ræður Fnjóská gegnt Miðrönd og þaðan
gegnt Hallgilsstöðum í Grundargil í fjallinu, beint á fjall upp. Samt tilheyra
Hallgilsstöðum allar slæjur utan við Miðrönd og Grundargil til næsta lækjar
sunnan við Veisuselstún. 399

Gunnlaugur Jónsson, ábúandi Veisusels, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af: Jens Kr. Buck ábúanda og eiganda Veisu og Róberti Bárðdal
ábúanda Hallgilsstaða. Engar upplýsingar um þinglestur eru færðar í
landamerkjabókina.
Á spássíunni við landamerkjalýsinguna kemur fram að ítakinu hafi verið lýst
6. janúar 1954. J. Skaptason skrifar undir þetta.
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Ný landamerki Veisu og Veisusels munu hafa verið þinglesin 3. nóvember
1944. 400 Sjá Veisu.
Spilda úr landi Veisusels var seld Hallgilsstaðabónda 15. október 2001.
Landamerki breyttust samkvæmt því:
að norðan eru merki Hallgilsstaða við Veisu um Stóralæk frá Fnjóská að
þjóðvegi. Þaðan í miðjum þjóðvegi á móti Veisuseli og suður að
Háuskriðulæk og síðan eftir honum á fjall upp. Lína þessi liggur síðan með
stefnu Háuskriðulæks að merkjum við Ljósavatnshrepp.
Að vestan ræður Fnjóská merkjum.
Veiðiréttur í Fnjóská fylgir með í kaupum þessum.
Að öðru leiti ræður eldri merkjalýsing jarðanna. 401

5.15 Hallgilsstaðir
Vitnisburðir voru gefnir um jarðakaup Brynjólfs Magnússonar, sem keypti
Hallgilsstaði, 19. og 27. október 1483. Þá sagði seljandi, Helgi Sigurðsson:
landamerki ä jordune ut at jllu kelldu fyrir sunan skollagerde ok sudur at
merkigili ok ofan j iardarkross fyrir nedan ok sionhending j halgilsstadaklauf.
ok sudr j þingmannalæk er gatan liggur vt j. 402

Hallgilsstaðir, 36 hundruð að dýrleika, voru látnir í jarðaskiptum 26. nóvember

1569.

403

Jón Þorgrímsson prestur á Hálsi í Fnjóskadal lögfesti eignarjörð sína
Hallgilsstaði þann 6. maí 1760 á manntalsþingi að Hálsi. Þar í segir hann:
… lögfeste eg tiedrar Jardar, hús og tún, Tödur og Eingiar, hollt og haga,
Skóg og afriett, Vötn og Veidestade, og allar landz Nitiar til fialls og
läglendes, Sem þeirre Jördu eiga ad filgia, og filgt hafa ad fornu og N[yu til
ummmer]kia þeirra er adrar Jarder i móte Eiga effter [ski]lvÿsre Skiala
útvÿsan, sem Endelegre Dóms äl[yktan] afsagdre ad Hallgilstödum 1748.
þann 5ta Augusti, Rædur landa Merkium ad utanverdu Illukielda er liggur
firer Sunan Weisusel, og Sudur ad Merkegile edur Sidragilenu firer Sunnann
Hallgilstade Sÿdann Markbrecka ofann til Reidgatna Sem liggia Millum
Hallgilstada og Fornastada, Enn frá Markbrecku Enda Vestare bein
Siónhending vid Hallgilstada Klauf og ofann j Þÿngmannalæk. 404

400

Skjal nr. 4 (101).
Skjal nr. 25 (5).
402
Skjal nr. 2 (212).
403
Skjal nr. 2 (234).
404
Skjal nr. 2 (56) a-b. Jón Benediktsson sýslumaður vottar að lögfestan hafi verið lesin á
manntalsþingi 6. maí 1760.
401

753

754
784
Séra Jón bannaði sérhverjum að nýta sér ofangreint landsvæði á nokkurn hátt
án síns leyfis. Lögfestan skyldi standa í tólf mánuði eða svo lengi sem henni væri ekki
hrundið með löglegum hætti.
Lesin var upp lögfesta hreppstjórans Kristjáns Jónssonar fyrir Hallgilsstöðum
á manntalsþingi á Hálsi 27. maí 1829. Inntaks lögfestunnar er hins vegar ekki getið. 405
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir dýrleika
Hallgilsstaða 36 hndr., grasatekju litla, úthaga víðlenda og heilnæma fyrir sauðfé en
graslitla fyrir stórgripi. 406
Skriðuföll ógna úthaga sjálfseignarjarðarinnar Hallgeirsstaða (Hallgilsstaða)
sem sögð er 20 hundruð. Þetta kemur fram í jarðamatinu 1804. 407
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Hallgilsstaði:
Hallgilstadir 20 hndr. ad dýrleika. ... Landsnÿtjar til vetrarbeitar og þrifa i
betralagi, einnig málnyta i medallagi. ... 408

Í matinu stendur einnig:
Þrætulands er ennframar ad geta, sem er stykki nokkurt milli jardanna
Hallgilstada og Veisusels, er nota má bædi til slægna og beitar, og álíst þenna
þrætupart hæfilegt ad meta til 5 rd. árlegs ágoda, hvorri jördinni sem hann
tilfellur. 409

Landamerkjabréf Hallgilsstaða var útbúið þann 28. mars 1884 og þinglesið 18.
júní sama ár. Þar stendur:
Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil í fjallinu og bein lína vestur
frá því, eftir „Markbrekkuhólum“ til „Þingmannalækjar“. Að vestan ræður
lækurinn til móts við Hálsland, þar til hann fellur í Fnjóská, ræður svo mið
Fnjóská gegnt Miðrönd og Grundargili að utan til móts við Veisusel á fjall
upp.
Auk þess tilheyra Hallgilsstöðum allar slægjur utan við Miðrönd og
Grundargil til næsta lækjar sunnan við Veisuselstún. 410

Sigurður Guðnason skrifaði undir landamerkjabréfið sem umboðsmaður Jóns
Austmanns. Það var samþykkt af: Jóni Jónssyni ábúanda Fornastaða, Kristjáni
Ingjaldssyni ábúanda Hallgilsstaða og Elínu Bjarnadóttur ábúanda Veisusels.
Aftan við landamerkjalýsinguna kemur fram að ítakinu hafi verið lýst
samkvæmt áskorun 20. 5. ´53 þann 6. janúar 1954. J. S. skrifar undir þetta.
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Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hallgilsstaða hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Hallgilsstaði eru einnig fengnar úr
matinu:
Engjar á dreif um landið og fremur langsóttar: Fjalllendislágar, mýrarblettir
og hálfdeigjur, heldur ógreiðfærar. Engjavegur slæmur. ...
Búfjárhagar. Beitland víðáttumikið og gott sauðland. Kvistlendi mjög mikið.
Gripahagar ekki viðfeldnir. ... Fjárgeymsla allerfið. ... Jörðinni tilheyrir nú
allar slægjur úr þrætulandi, sem var milli Hallgilsstaða og Veisusels. 411

Nýtt landamerkjabréf fyrir Hallgilsstaði var útbúið þann 12. desember 1922 og
þinglýst 1923. Þar stendur:
Að sunnan til móts við Fornastaði ræður Syðragil og bein lína eftir
Marksbrekkuhólum til Þingmannalækjar. Að vestan ræður lækurinn til móts
við Háls, þar til hann fellur í Fnjóská, en hún ræður til þess gegnt Miðrönd og
Grundargili að utan til móts við Veisusel, til fjalls upp. Auk þess tilheyra
Hallgilsstöðum allar slæjur utan við Miðrönd og Grundargil til næsta lækjar
sunnan við Veisuselstún. 412

Róbert Bárðdal, eigandi Hallgilsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af: Jóni Jónssyni eiganda Fornastaða og Gunnlaugi Jónssyni ábúanda
Veisusels.
Á spássíunni við landamerkjalýsinguna kemur fram að ítakinu hafi verið lýst
6. janúar 1954. J. Skaptason skrifar undir þetta.
5.16 Fornastaðir (Fornhólar og Sólvangur)
Fornastaða er getið í Ljósvetninga sögu, sem Björn Sigfússon telur frá miðri 13. öld.
Þá bjó þar Þorvarður Höskuldsson, Þorgeirssonar Ljósvetningagoða. 413
Fornastaðir eru taldir upp í jarða- og kúgildaskrá Hólastóls 1449. 414
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Fornastaði 20
hndr. að dýrleika og Hólastólsjörð, úthaga næga fyrir sauðfé en haglitla fyrir
stórgripi. 415
Fornastaðir tilheyra hinum aflagða Hólastól samkvæmt jarðamatinu 1804.
Einnig kemur fram að þeir séu sagðir 20 hundruð og að skriðuföll og landbrot ógni
úthaga og beitilandi. 416
Um Fornastaði segir í jarðamatinu 1849-1850:
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Fornastadir 20 hndr. ad dýrleika. ... Land er hér gott til þrifa en sidur til
malnytu. – Med okostum má telja: uppblástur á landi, ... 417

Landamerkjabréf Fornastaða var útbúið 28. mars 1884 og þinglesið 18. júní
sama ár. Þar kemur fram:
Að sunnan til móts við Sigríðarstaði ræður Merkiá af fjalli og frá fjallsrótum
bein stefna eftir Merkiárfarvegum til Þingmannalækjar. Að norðan til móts
við Hallgilsstaði ræður Syðragil í fjallinu, þaðan bein lína eftir
Markbrekkuhólum, vestur til Þingmannalækjar, er þá ræður merkjum að
vestan til móts við Hálsland. 418

Sigurður Guðnason skrifaði undir landamerkjabréfið sem umboðsmaður Jóns
Austmanns. Það var samþykkt af: Skúla Kristjánssyni ábúanda Sigríðarstaða, Jóni
Jónssyni ábúanda Fornastaða og Kristjáni Ingjaldssyni ábúanda Hallgilsstaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Fornastaða hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Fornastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar fremur snögglendar á dreif um landið. ... Meginið þurt: grundir,
hálfdeigjur og fjalllendislágar. Engið nokkuð langsótt sumt. ...
Búfjárhagar: Beitland víðáttumikið, kjarngott og viðfeldið fyrir sauðfé.
Gripahagar sæmilegir. ... Fjárgeymsla eigi erfið eptir stærð landsins. ...
Ágangur mikill á engi af nágranna gripum og hestum ferðamanna. 419

Nýbýlið Fornhólar var stofnað árið 1948 á helmingi Fornastaða, austurhluta.
Árið 1980 var Fornastöðum skipt milli Fornhóla og Sólvangs. Fengu Fornhólar allt
tún Fornastaða og helming óræktaðs lands, en helmingur úthagans lagðist til
Sólvangs. 420 Var skrifað undir afsöl til eigenda þeirra jarða 27. september 1981, 421 en
gengið frá landamerkjum Fornhóla og Sólvangs með gerningi 17. september s.á.
svohljóðandi:
Frá bugðu á Þingmannalæk, austan Fnjóskadalsvegar, ræður girðing allt að
fjallsrótum Fornastaðafjalls. (sjá ljósmynd í vörzlu Landnáms ríkisins) Í
fjallinu eru ekki ákveðin merki, en þar skiptist landið til helminga milli
jarðanna. 422

5.17 Sigríðarstaðir
Samkvæmt máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510) tilheyrðu Sigríðarstaðir
Munkaþverárklaustri. 423
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Svohljóðandi vitnisburður gaf Jón Ásmundsson Einari ábóta um landamerki
Sigríðarstaða og Vestritjarna (Stórutjarna) 14. ágúst 1468:
ath greindr ion uisse ei annath sannara en sigridarstader i liosavazskarde ætte
alla iord mille merkia aanna. ok svo uisse hann hafa uerith haft ok halldit. svo
ei sidur sagdiz fyrr nefdur ion áásmundzson hafa verit hia þa er gamli bonde
Marteinsson selde magnuse oddasyne iordena vestri tiarner er liggur i
liosavazskarde ok reiknade hennar iardar eign ecki leingra austr en ath þeim
stora læk sem utan geingr epter skardeno ok sudur fellur i liosavatn. en hvorki
reiknade gamle bonde iardar eign ok aungvar adrar itaulur yfer vmm lækenn i
hlidena tilheyra iordunne vestrum tiornum. 424

Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 tilheyra Sigríðarstaðir klaustrinu.425
Arngrímur Andrésson ábúandi klausturjarðarinnar Sigríðarstaða skrifað kóngi
24. júlí 1838 og óskaði eftir að fá ábýlisjörð sína keypta fyrir 800 ríkisdali. Hann hafði
búið á jörðinni í 50 ár og gengist fyrir miklum jarða- og húsabótum sem hann útlistar
samviskusamlega. Hann getur þess að allt hafi verið í niðurníðslu þegar hann tók við
jörðinni, þ.e. bæði hús, tún og engi. Þar sem jörðin liggi við alfaraveg og mikill
umgangur af fólki og hestum þá þurfti hann að hlaða garð til þess að verja túnið sem
ferðamenn fóru þvert yfir. Jörðin (20 hundruð að dýrleika) var seld hæstbjóðanda á
opinberu uppboði 19. maí 1840 og varð Björn Jónsson í Lundi hlutskarpastur með boð
upp á 910 ríkisdali. Konungsúrskurður um söluna er dagsettur 31. mars 1841.
Takmarka er hvergi getið í skjölum varðandi söluna. 426
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls frá 1712 var dýrleiki Sigríðarstaða 20 hndr.,
jörðin konungseign, úthagar víðlendir og búgóðir. 427
Munkaþverárklaustursjörðin Sigríðarstaðir er sögð 20 hundruð í jarðamatinu
1804. Þar kemur einnig fram að jörðin hafi kjarrskóg til eigin nota og sé undirlögð
skriðum og snjóflóðum. 428
Minnst er á Sigríðarstaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur:
Sigridarstadir 20 hndr. ad dýrleika - ... Landvídd i betralagi, en til þrifa og
málnytu i gódu medallagi. ... 429

Landamerkjabréf fyrir Sigríðarstaði var útbúið þann 15. október 1886. Því var
þinglýst 6. júní 1888. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að austan ræður: Merkigil og bein lína úr því í Litlutjarnalæk yfir um stein í
Mýrinni. Að sunnan ræður: Litlutjarnalækur, sem útfrá kallast Kambsá og svo
bein lína, sem hugsast dregin frá vörðu á Móhorni austur í mitt Sandberg í
424
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Kambstaðalandi og er lína þessi nú afmörkuð með vörðum, svo ræður
Þingmannalækur. Að vestan ræður: Merkjárgil og lína sem hugsast dregin í
Svartsholtsenda og verður hlaðin þar varða er gamla varðan stóð. Að norðan
ræður Sigríðarstaðafjall. 430

Skúli Kristjánsson, eigandi og umráðamaður Sigríðarstaða, skrifaði undir
landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Pétri Jónssyni presti að Hálsi fyrir land Háls
og kirkjujarðanna Birningsstaða og Kambsstaða, Stephan Stephensen umboðsmanni
sem samþykkti vegna Munkaþverárklaustursjarðarinnar Litlutjarna í Ljósavatnshreppi
og Jóhanni (Einarssyni) á Víðivöllum sem skrifaði undir fyrir hönd Helgu Austmann
eiganda jarðarinnar Fornastaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Sigríðarstaða hafi verið
þinglesin 1888. Eftirfarandi upplýsingar um Sigríðarstaði eru einnig fengnar úr
matinu:
Búfjárhagar. Beitland, víðlent, kjarngott og viðfeldið. Sumarbeit góð fyrir
allan búfénað. ... Fjárgeymsla erfið. 431

Árið 1927 afsalaði Sigríðarstaðabóndi Skógrækt ríkisins skóglendi á jörðinni,
Sigríðarstaðaskógi, með skóglausum geira inni í skóginum, en hélt skógargeirum, sem
sköguðu út úr skóginum. 432
5.18 Birkihlíð
Nýbýlið Birkihlíð var stofnað árið 1934 úr austanverðu landi Sigríðarstaða. 433
Landamerkjabréf var samið í Birkihlíð 4. ágúst 1935 og þinglesið á
manntalsþingi næsta ár:
Að norðan ræður norðurarmur girðingar um Litlu-Sigríðarstaði, og beint
framhald af henni, upp á merki jarðarinnar að austan. Á áðurnefndum
girðingararmi að norðan, liggja merkin beina línu í vörðu 40 metr. norðan við
vesturenda Fletjugarðs.
Að vestan, er bein lína úr áðurnefndri vörðu í Síkisós, og þaðan bein lína
austarlega í Berg við Kambsá.
Að sunnan: Úr Merkigili í stóran einstakan stein í Mýrinni, og bein stefna í
Litlutjarnalæk. 434

Undir bréfið skrifa í viðurvist tveggja votta: Bragi Ingjaldsson (í Birkihlíð),
Róbert Bárðdal (á Sigríðarstöðum), Hermann Tryggvason (á Kambsstöðum) og Einar
Sigurbjörnsson (á Litlutjörnum). 435
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5.19 Landamótssel
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Landamótssel byggt fyrir
manna minni, afdeilt aðeins að túni og engjum og reiknast þriðjungur jarðarinnar
Landamóts. 436
Sjálfseignarjörðin Landmótssel er sögð 6 hundruð í jarðamatinu 1804. 437
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Landamótssels, sem
eigi séu talin vel glögg, hafi verið þinglesin 1901. Eftirfarandi upplýsingar um
Landamótssel eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland fremur létt fyrir allan búfénað. Gripahagar þó allgóðir.
Þrönglent, næðingasamt. ... Fjárgeymsla hæg. ... Jörðin á rétt til upprekstrar í
afrétt sveitarinnar. 438

Landamerkjabréf fyrir Landamótssel var útbúið þann 18. maí 1901. Því var
þinglýst tveimur dögum síðar. Í því koma eftirfarandi upplýsingar fram:
Að norðan ræður merkjum varða, sem stendur niður við braut þá, sem liggur
suður neðan vert við holtarætur; frá nefndri vörðu, beina stefnu í vörðu, sem
stendur í brekkuröðinni sunnan vert við þriðju lág frá Stekkjarlæk, og þaðan
stefnu í vörðu sem stendur við gróf í fjallsbrúninni norðan á Krossöxl.
Að austan eru merkin frá fyrstnefndri vörðu suður meðfram nefndri braut,
stefnu í vörðu sem stendur yzt og [strikað yfir: neðst] í „Stakholti“. Þaðan
ræður bein stefna í vörðu – sem stendur við lækinn „Gegni“ – sem ber sunnan
vert við bæinn Hryflu. Þaðan ræður Gegnir merkjum suður í Djúpá.
Að sunnan ræður Djúpá merkjum í kíl, sem er norðvestur af tóptarbroti er
stendur ofarlega í Haganum, sunnan Djúpár, frá nefndum kíl, beina stefnu
neðst í Merkilæk og eftir honum eru merkin í Merkigróf í Krossöxl og þaðan
upp á háfjall.
Að vestan ráða hágrjót merkjum. 439

Helga Jónsdóttir, eigandi Landamótssels, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: Sig. Sigurðssyni eiganda Landamóts, G. Ásmundssyni ábúanda
Fremstafells, Birni Jóhannssyni eiganda Ljósavatns og Sigurjóni Jónssyni ábúanda
Kross.
Landamótsseli var skipt árið 1947. Fékk Borgartún helming lands, en ekki
hafði verið gengið formlega frá þeirri skiptingu um 1985.440 Byggingarbréf fyrir
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þessum helmingi Landamótssels var gefið út síðla árs 1951. 441 Samkvæmt
byggingarbréfinu og skiptayfirlýsingu árið 1999 eru engjar og bithagi Landamótssels
óskipt með Borgartúni. 442
5.20 Landamót
Landamót er nefnt í Landnámu sem norðurtakmark í landnámi Þorfinns mána. 443
Bæjar á Landamóti er getið í Ljósvetninga sögu, sem Björn Sigfússon telur frá
miðri 13. öld. 444
Þau Björn Benediktsson og Sólveig Þorgrímsdóttir áttu með sér jarðakaup á
Einarsstöðum í Kræklingahlíð þann 3. október 1608. Þá seldi Sólveig Birni jörðina
Landamót í Kinn, 20 hundruð að dýrleika, með eftirfarandi landamerkjum:
Fyrir sunnan ræður landamerkjum grofin fyrir utan Kross, til fjalls upp í
steininn hálfrauða, en neðra suður í ána sem rennur úr Ljósavatni. So og á
Landamót alla botna ofan frá ánni. Í Gegnir í þann neðsta farveg læk(j)arins.
En að utan ræður lækjargilið í fjallinu sem næst er Halldórustöðum og so ofan
í lækinn Gegnir. Reiknaði Solveig Þorgrímsdóttir skógarhögg í
Barnafellslandi og 20 sauða göngu í Flatey um sumar, en Fell aptur mánaðar
hestagöngu í Landamó(t)s land um vetur. 445

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Landamót með
Landamótsseli 20 hndr. að dýrleika, en heimajörðina reiknast 13 hndr, 40 álnir.
Úthaga næga. 446
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er sjálfseignarjörðin Landamót sögð 14 hundruð.
Einnig kemur fram að skriður skemmi úthaga. 447
Fjallað er um jörðina Landamót í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Landamót 20 hndr. að dýrleika ásamt Landamótsseli. ... landlítið og lítil
málnyta. ... 448

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Landamóts hafi verið
þinglesin 1901. Eftirfarandi upplýsingar um Landamót eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Land fremur þröngt. Sumar og vetrarbeit fyrir sauðfé og gripi
sæmilega kjarngóð. ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. 449
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Landamerkjabréf fyrir Landamót var útbúið þann 12. júní 1897. Það var þinglesið 20. maí 1901. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að norðan ræður Rauðilækur frá fjallsbrún til Gegnis“
Að austan ræður Gegnir merkjum, frá Rauðalæk til vörðu, sem stendur á
lækjarbakkanum, sem ber sunnan við bæinn Hryflu.
Að sunnan, frá nefndri vörðu, beint í vestur í vörðu, sem stendur neðst á
„Stakholti“.
Að vestan frá Stakholtsvörðu, með holtarótum norður til vörðu sem stendur
neðan við holt, sem er sunnan við þriðju lág frá Stekkjarlæk (og vörðu)
norðan á Krossöxl.
Að vestan ræður merkjum há (grjót) fjall. 450

Geirf. Tr. Friðfinnsson, eigandi Landamóts, skrifaði undir bréfið. Sömuleiðis
eigendur Halldórsstaða þeir Sigurður, Friðfinnur Sigurðsson og Kristján Sigurðssynir.
Það var samþykkt af: Jóni Jónssyni umboðsmanni landsjóðsjarðarinnar Fremstafells
og Jóni Kristjánssyni eiganda Landamótssels.
Landamót er sagt eiga allvíðlent fjalllendi. 451 Seint á 19. öld var spilda norðan
af Landamótslandi seld til Halldórsstaða. 452
5.21 Halldórsstaðir
Í afsalsbréfi fyrir Efstafelli/Fremstafelli, 4. mars 1363, er m.a. minnst á ítölu:
haalfs manadar eng j halltoru stada jörd. 453

Í afsalsbréfi fyrir hluta í Efstafelli/Fremstafelli (24. maí 1433), 24 hundruðum,
kemur fram að í kaupunum fylgi m.a. hálfsmánaðarengi í Halldórustaðajörð. 454
Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir Halldórsstaði 10 hundruð, grasatekju
varla teljandi og landþröngt mjög. 455
Sjálfseignarjörðin Halldórsstaðir er sögð 8 hundruð í jarðamatinu 1804. 456
Meðal þeirra jarða sem minnst er á í jarðamatinu 1849-1850 eru
Halldórsstaðir. Í umfjölluninni kemur m.a. fram:
Haldórstaður 8 hndr. að dýrleika. ... land mjög lítið útbeit eingin á vetrum. 457

Samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 voru landamerki Halldórsstaða
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Halldórsstaði eru einnig fengnar úr
matinu:
450
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Búfjárhagar. Landþröngt fremur, en all skjólasamt. Gripahagar heldur litlir. ...
Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. Auk þess fylgir 1/6 af svo
nefndum Finnstaðadal, en af honum fást engar tekjur. 458

Landamerkjabréf fyrir Halldórsstaði var útbúið þann 20. maí 1885. Því var
þinglýst 28. maí sama ár. Í því stendur eftirfarandi:
Að austan eru merkin í Gegnir út að Merkihól; þaðan ráða vörður upp Fellið,
beina [strikað yfir, leið] stefnu í Merkivörðu, þaðan ráða vörður út fellið
hæðst út að vörðu þeirri sem nefnist Hornvarða.
Að norðan eru merkin úr Hornvörðu eftir vörðum ofan Fellið að vestan, þá
taka við vörður ofan mýrina og liggja þær, er kemur upp í vesturbrekkuna
meðfram lækjarsprænu, sem nær upp að Grásteinsmýri og beina stefnu í
vörðu, sem stendur á Grjótás og þar vestur á grjót.
Að sunnan eru merkin í Rauðalæk, neðan frá Gegnir og upp að því, sem hann
skiftir sér, og þaðan beina stefnu í vörðu, sem stendur uppá fjallsbrúninni og
síðan sjónhending á grjót upp.
Jörðin Halldórsstaðir eiga 1/6 – einn sjötta – part úr afréttarlandinu
Finnsstaðadal. 459

Gísli Jónasson skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af:
Kristjáni Kristjánssyni vegna Finnsstaðalands að norðan, Jónasi Jóhannessyni vegna
Landamóts að sunnan og Stephani Stephensen vegna Fremstafells.
Að sögn Jóns Sigurðssonar í Ystafelli var jörðin áður mjög lítil. Seint á 19. öld
keyptu Halldórsstaðabændur 1/6 hluta Finnsstaðalands og Finnsstaðadals og spildu
norðan af Landamóti. 460
5.22 Finnsstaðir
Máldagar Auðunar biskups rauða eru frá 1318. Þar kemur fram í umfjöllun um
Hálskirkju að:
Teygur fylgir j kinn nordur vt fra finnz stodum. 461

Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar frá1394. 462
Máldagar Ljósavatnskirkju frá 1380 463 og 1390 464 geta um mánaðarteig í
Finnsstaðajörð.
Finnsstaðir eru nefndir í jarða- og kúgildaskrá Hólastóls 1449. 465
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Fram kemur í máldaga Hálskirkju, sem er líklega frá árinu 1523, að henni fylgi
teigur í Kinn norður út frá Finnsstöðum og þýfiteigur innan garða. 466
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia a Haalse I fnioskadal
... teigur fylgier I kinn Nordur, vtfraa finnstödum, og þÿvi teigur Innan garda,
afriett a heidi vt, hallz manna tungur. ...467

Upplýsingarnar sem hér hefur verið vísað í er ekki aðeins að finna í
máldagabók Guðbrands og ýmsum öðrum skjölum heldur einnig í vísitasíum
Hálskirkju sem skráðar eru í vísitasíubækur Þorláks Skúlasonar, Gísla Þorlákssonar,
Einars Þorsteinssonar, Björns Þorleifssonar, Steins Jónssonar og Steingríms
Jónssonar. 468
Guðmundur Skíðason prestur á Bægisá segist í vitnisburði frá 25. október hafa
séð gamlan máldaga Hálskirkju á Hólum. Sá vitnisburður hefur varðveist í afskrift
séra Gamla Ólafssonar á Þóroddsstað og tveggja annarra manna sem gerð var á Hóli í
Kinn 12. júní 1608. Þar segir að Hálskirkju fylgi teigur norður í Kinn út frá
Finnsstöðum og þýfiteigur innan garða. 469
Þorgrímur Jónsson prestur á Hálsi lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 6. júní
1725. En þ.á m. var teigur í Kinn norður út frá Finnsstöðum og þýfiteigur innan garða.
Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á Hálsi samdægurs og svo aftur á sama stað
24. maí 1743. 470
Í lögfestu séra Þorgríms Jónssonar fyrir kirkju sinni frá 21. maí 1726 kemur
fram að Hálsstaður eigi teig í Kinn, norður út frá Finnsstöðum og þýfiteig innan
garða. Lögfestan var lesin upp samdægurs fyrir réttinum á Hálsi í Fnjóskadal.471
Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir grasatekju litla á Finnsstöðum, úthaga
góða og mikla en um Finnsstaðadal segir:
Finnstaðadalur kallast eitt dalland í fjöllunum milli Fnjóskadals og hjer. Hann
hefur áður verið eignaður Finnstöðum, so sem sjá má af gömlum lögfestum.
Hann er nú ekki brúkaður nema lítil<eg>a til hestagöngu á sumrin. 472

Finnsstaðir, sem tilheyra hinum aflagða Hólastól, eru samkvæmt jarðamatinu
1804 sagðir 12 hundruð. 473
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Í jarðamatinu 1849-1850 er fjallað um Finnsstaði. Þar stendur m.a.:
Finnstaðir 12 hndr. að dýrleika. ... Landrými og málnyta í meðallagi. Utbeit
lítil. ... 474

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Finnsstaða hafi verið
þinglesin 1887. Eftirfarandi upplýsingar um Finnsstaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland sæmilega rúmt og meðallagi kjarngott. Gripahagar
góðir. ... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. Auk þess 5/6 af svo
nefndum Finnstaðadal. 475

Á 19. öld var sjöttungur Finnsstaðalands sem og Finnsstaðadals keyptur undir
Halldórsstaði. 476
Landamerkjabréf fyrir Finnsstaði var útbúið þann 5. apríl 1886. Því var
þinglýst 13. júní 1887. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að austan ræður Kinnarfell merkjum þar sem það er hæst suður að vörðu
þeirri, sem nefnist Hornvarða.
Að sunnan eru merkin úr Hornvörðu eftir vörðum ofan Fellið, þá taka við
vörður ofan mýrina, og liggja þær, er kemur upp í vesturbrekkuna, meðfram
lækjarsprænu, sem nær upp að Grásteinsmýri, og beina stefnu í vörðu, sem
stendur á Grjótás og þar vestur á grjót.
Að norðan eru merkin í vörður, sem standa vestan í Kinnarfelli allt ofan að
svonefndum „Merkihól“. Þaðan ræður garður yfir mýrina ofan í Bollastaðaá,
þá ræður hún upp fyrir brún á vestur Fjallinu og allt þangað til hún liggur í
suður, þar sem heitir Bræðradalur og taka þá við vörður upp á grjót.
Að vestan ráða grjóthálsar þeir, hvaðan vötnum hallar vestur til Fnjóskadals.
Jörðunni fylgir ennfremur afréttarlandið Finnsstaðadalur að 5/6 hlutum.
Takmörk hans eru sunnan við ána, sem eftir honum rennur. Mjóadalsá að
innan, en norðan við ána gil nokkurt sem liggur gagnvart Mjóadal. 477

Kristján Kristjánsson, eigandi jarðarinnar, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: Jóhannesi Jóhannessyni eiganda Fellssels, Guðlaugi
Kristjánssyni eiganda Syðra-Hóls, Jóni Jónssyni og Guðnýju Sigurðardóttur eigendum
Ytrahóls, Kristjáni Jónssyni á Úlfsbæ eiganda Barnafells og Sigurði Sigurðssyni
eiganda Halldórsstaða. Sigurður handsalaði undirskrift sína.
Þann 18. mars 1950 skiptu löglegir úttektarmenn Ljósavatnshrepps, þeir
Baldur Baldvinsson oddviti og Sigurður Geirfinnsson hreppstjóri, að beiðni Halldóru
Sigurbjarnardóttur eiganda þriðjungs Finnsstaða, úr þeirri jörð eign hennar af túni og
engjum. Þetta hafði verið samþykkt af Kristni Árnasyni og Sigríði Árnadóttur sem
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áttu sinn þriðjunginn hvort af jörðinni. Í landamerkjabréfinu kemur einnig fram að
eigendur jarðarinnar áskilji sér rétt til þess að endurskoða landamerkjagerðina að 10
árum liðnum eða fyrr ef þurfa þyki. Landamerkin voru ákveðin sem hér segir:
Tún: Afmarkast af Bæjarlæk að norðan. Að austan þjóðvegur. Að sunnan og
að [að, skrifað ofan við] vestan túngirðing.
Engjar: Spilda um 800 m. breið og 1500 m. löng, afmarkast að sunnan af
landamerkjagirðingu, milli Finnsstaða og Halldórsstaða. Að norðan af
Þríholtslæk. Að vestan og austan engjagirðingar. Bithagi utan engjagirðinga,
sem er mjög víðlendur og góður, er óskiptur.
Jörðinni fylgir afréttarland, hin svokallaði Finnsstaðadalur, einnig óskiptur. 478

Sigríður Árnadóttir, Kristinn Árnason, Halldóra Sigurbjarnardóttir, Baldur
Baldvinsson og Sigurður Geirfinnsson hreppstjóri skrifuðu undir landamerkjabréfið.
Breytingar urðu á Finnsstaðalandi á síðari hluta 20. aldar. 479 Stuttu eftir miðbik
hennar, nánar tiltekið þann 22. desember 1951, voru aftur gerðar breytingar á
landamerkjum Finnsstaða. Þá gerðu úttektarmenn Ljósavatnshrepps landamerkjaskrá
fyrir nýbýli sem Hjalti Kristjánsson á Finnsstöðum hugðist reisa á þriðjungi gömlu
jarðarinnar. Samkvæmt landamerkjaskránni var jörðinni Finnsstöðum skipt í þrjár
jafnar spildur frá norðri til suðurs og var hver þeirra tæpir 700 metrar á breidd. Syðsti
hluti jarðarinnar nefnist Finnsstaðir I, sá næsti Finnsstaðir II og nyrsti hlutinn, sem var
óbyggður, nefnist Finnsstaðir III. Einnig kemur fram í landamerkjaskránni að heimilt
væri að endurskoða hana eftir 10 ár til samræmis við önnur skipti gömlu jarðarinnar.
Landamerki nýbýlisins Finnsstaða II eru sem hér segir:
Að austan, hábrún Kinnarfells. Að vestan landamerki Fnjóskdæla. Að sunnan
landamerki Finnsstaða I afmarkað með vörðum. Að norðan landamerki
Finnsstaða III, líka afmarkað með vörðum.
Afréttarland gömlu jarðarinnar, 5/6 af Finnsstaðadal, fylgir nýbýli þessu að
einum þriðja. 480

Eigendur Finnsstaða, þau Kristinn Árnason, Sigríður Árnadóttir og Halldóra
Sigurbjarnardóttir, skrifuðu undir bréfið.
Nýbýlið Hjaltastaðir var stofnað á helmingi Finnsstaða árið 1955, en landi ekki
skipt. Síðan hafa Finnsstaðir verið í eyði en nýttir frá Hjaltastöðum. Finnsstaðadalur,
„afréttarland“, var að 5/6 hlutum í eigu Finnsstaða/Hjaltastaða. 481
Árið 1976 var kveðinn upp eignardómur vegna Finnsstaða I, en skiptagerð
eftir fyrri eiganda hafði ekki verið þinglýst. Kom þá fram Einar Kristjánsson frá
Finnsstöðum, ábúandi á Ófeigsstöðum, og gerði tilkall til upprekstrar- og beitarréttar á
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Finnsstaðadal tilheyrandi Finnsstöðum I. Var eignarréttur málshefjenda til Finnsstaða
I viðurkenndur:
… að undanskyldum upprakstrar- [svo] og beitarrétti á Finnstaðadal,
tilheyrandi Finnsstöðum I sem er eign Einars Kristjánssonar. 482

Jón Sigurðsson í Ystafelli segir um Finnsstaði:
Finnssstaðir eiga afréttardal langan, Finnsstaðadal, sem gengur til norðvesturs
í háfjallið gegnt Yztafelli, og falla vötn af honum til Fnjóskár. Vestan við
dalsmynnið, á 600-700 metra hæð, eru nú ber grjót, nema smátorfur við einn
lækjarbotn. Þar heitir Finnsstaðasel, og eru tættur sýnilegar. Ekki eru aðrar
tættur jafn hátt í byggðarfjöllum, svo vitað sé. Þarna hefur hlotið að vera
gróið land, er selið var byggt. 483

5.23 Árland
Árland var stofnað árið 1957 og fékk syðsta þriðjung hins forna Fellsselslands, ca.
430 m breiða spildu frá suðri til norðurs, sem nær frá hágrjótum Kinnarfjalla að
Skjálfandafljóti. 484
5.24 Fellssel
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir, árið 1712, að Fellssel, hjáleiga
Ystafells, sé byggð fyrir manna minni á selstæði jarðarinnar, afdeilt einasta að túni. 485
Fyrir aukarétti á Ljósavatni 28. júlí 1813 var haldin rannsókn vegna
viðurkenningar Jóns Jónssonar, búandi á hluta úr Fremstafelli, um að hafa afmarkað
uppi á „afréttarfjalli“ kind sem tilheyrði Bjarna Jónssyni í Fellsseli. Við yfirheyrslur
segist Jón í Fremstafelli hafi rekið ásamt Jóni, syni Halldórs sambýlismanns síns,
fáeinar kindur sem tilheyrðu þeim báðum upp á fjall til „afréttargöngu“. Lömbin hafi
verið orðin þreytt er komið var upp á fjallið og því hafi Jón Halldórsson gætt þeirra
við Gljúfurárbotna meðan hann hafi fylgt eldri kindunum upp á Finnsstaðadal. Að því
loknu hafi lömbin verið rekin út í svokallaðar Hálsgrænur. Jón Halldórsson greinir
eins frá í yfirheyrslum yfir honum en minnist reyndar ekki á hvert lömbin hafi verið
rekin. 486
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Fellssel sé hjáleiga Ystafells og sé talið 6
hundruð. Lækur ber möl á úthaga.487
Fellssel er talið með Ystafelli í jarðamati 1849-1850:
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Ytzafell með Fel<l>sseli 20 hndr. að dýrleika. ... eingi víðlendt, meirpart á
þurru, sumt í fjall að sækja, ... Landrými meðallagi en ljelegt til þrifa. ...
Hjáleigan hefur ... að öðru er lýsíngin sem á heima jörðinni. ... 488

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Fellssels hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Fellssel eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Landrými nokkurt, en sumt fjarri. Kjarngott í meðallagi.
Beitland allgott fyrir allan fénað, en snjóþungt. Fjárgeymsla í meðallagi hæg.
... Jörðin á rétt til upprekstrar í afrétt sveitarinnar. 489

Landamerkjabréf fyrir Fellssel er frá 28. maí 1885. Það var þinglesið sama
dag. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að austan ræður Skjálfandafljót merkjum og sú megin kvísl þess, er fellur
norðaustur úr Grænhyl.
Að sunnan austan í Kinnarfelli milli Barnafells og Fellssels ræður
Umsvalalækur og Umsvalagarður er liggur upp með honum upp að upptökum
læksins. Þá taka við vörður upp fellið og yfir það gagnvart garði þeim, sem
liggur upp fellið að vestan upp í Merkihól, þaðan ræður garðurinn yfir mýrina
ofan í Bollastaða á; þá ræður hún upp á Brún á vesturfjallinu, og allt þangað
til hún liggur í suður þar sem heitir Bræðradalur, og taka þá við vörður uppá
grjót.
Að vestan ráða merkjum grjóthæðir hvaðan vötnum hallar inn á
Finnsstaðadal.
Að norðan, austan í Kinnarfelli, ráða vörður merkjum milli Yztafells og
Fellssels; liggja þær upp hlíðina frá fljótinu og upp á brún, rétt norðan við
Setberg, þaðan yfir fellið og niður að Rangá Vestan við Rangá skiftir gamall
garður merkjum milli jarðanna syðst á Heyvallarfit; ofan við fitina ráða
vörður upp fjallsræturnar beint í krók einn á Heyvallagróf [leiðrétt úr,
Heiðvallafit]. Úr því ræður grófin merkjum upp á fjallsbrún; þaðan ráða
vörður upp skollhóla og vestur á háfjall. 490

Jóhannes Jóhannesson, eigandi Fellssels, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það
var samþykkt af: Guðbjörgu Aradóttur eiganda Ystafells, Kristjáni Kristjánssyni
eiganda Finnsstaða og Kristjáni Jónssyni eiganda Barnafells. Fyrir aftan þessar
undirskriftir vottar B. Sveinsson sýslumaður að Lárus Eysteinsson prestur á
Helgastöðum hafi samþykkt landamerkjaskrána með áteiknun þann 8. febrúar 1884.
(Væntanlega hefur það verið vegna lands austan Skjálfandafljóts).
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Land frá Fellsseli var lagt til tveggja býla, Árlands og Selfells. Skiptist Fellssel
þannig í þrjá hluta. Selfell, sem aldrei mun hafa verið endanlega skilið frá Fellsseli, er
annar þriðjungur Fellsselslands, eða miðhluti þess.491
Um Fellssel segir Jón Sigurðsson:
Þetta er forn selstaða frá Yztafelli og virðist eftir fornum skjölum að dæma
ekki í byggð fyrir 1500. Síðan fylgdi það sem hjáleiga, og var landi ekki skipt
fyrr en seint á 19. öld, og hlaut þá Fellssel afmældan syðsta þriðjung alls
landsins, frá háfjalli að fljóti. 492

5.25 Ystafell
Fell/Ystafell er nefnt í jarða- og kúgildaskrá Hólastóls 1449. 493
Fell er nefnt í skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi 1461. 494
Neðstafell er nefnt í jarðaskrá Hólastóls frá árinu 1550. 495
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 var
grasatekja varla teljandi í Ystafelli. Engið spilltist af viðarvexti og smálækjum, sem
báru á það leir og grjót. Það væri og mjög slitrótt og erfitt til að sækja hátt í fjallinu.
Úthagarnir voru bjarglegir. 496
Ystafell, sem tilheyrir hinum aflagða Hólastól samkvæmt jarðamatinu 1804, er
sagt 14 hundruð. 497
Umfjöllun um Ystafell er að finna í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Ytzafell með Fel<l>sseli 20 hndr. að dýrleika. ... eingi víðlendt, meirpart á
þurru, sumt í fjall að sækja, ... Landrými meðallagi en ljelegt til þrifa. ...
Hjáleigan hefur ... að öðru er lýsíngin sem á heima jörðinni. ... 498

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Ystafells hafi verið
þinglesin 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Ystafell eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Landrými all mikið. Fremur kjarngott. Skjólasamt. Beitland gott
fyrir allan búfénað. ... Fjárgeymsla í erfiðara lagi. ... Jörðin á rétt til
upprekstrar í afrétt sveitarinnar. Fossar margir í lítilli þverá móti bænum. 499

Landamerkjabréf fyrir Ystafell er frá 27. maí 1885. Því var þinglýst degi síðar.
Þar kemur eftirfarandi fram:
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Að austan ræður Skjálfandafljót eða sú meginkvísl þess, er fellur í norðaustur
úr Grænhyl. Að norðan, austan í Kinnarfelli ræður merkjum milli Hóls og
Yztafells gamall garður; liggur hann rétt norðan við Spangarsel, og nær neðan
frá fljótinu og uppá brún fellsins. Vestan í fellinu ráða vörður merkjunum
milli jarða þessara frá fellsbrúninni og niður að Rangá. Gagnvart vörðum
þessum skiftir gamall garður löndum í fjallinu milli Guðmundarstaða og
Yztafells neðan frá Rangá og uppá fjallsbrún; þar fyrir vestan ráða
merkjavörður upp Guðmundarstaðahóla og uppá svonefnt Vesturfjall. Að
sunnan austan í Kinnarfelli, ráða vörður merkjum milli Yztafells og Fellssels;
liggja þær upp hlíðina frá fljótinu og upp á brún, rétt norðan við Setberg;
þaðan yfir fellið og niður að Rangá. Vestan við Rangá skiftir gamall garður
löndum milli jarðanna syðst á Heyvallarfit; ofan við fitina ráða vörður upp
fjallsræturnar, beint í krók einn á Heyvallargróf; úr því ræður grófin sjálf
merkjum upp á fjallsbrún; þaðan ráða merkjavörður upp Skollhóla og vestur á
háfjall.
Að vestan ráða merkjum grjóthæðir, hvaðan vötnum hallar inná
Finnsstaðadal. 500

Guðbjörg Aradóttir, eigandi og ábúandi Ystafells, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Hans Kristjánssyni eig. og ábúanda ½ Hóls, Kristjáni
Kristjánssyni eiganda og ábúanda Finnsstaða, Helgu Jónsdóttur ábúanda á
Gvendarstöðum, Sigurði Jónssyni eiganda 1/7 úr Hóli, Jóhannesi Jóhannessyni
eiganda Fellssels og Stefáni Jónssyni fyrir hönd Kelduneshrepps sem eiganda 5/14 úr
Hóli. Fyrir aftan þessar undirskriftir vottar B. Sveinsson að Lárus Eysteinsson prestur
á Helgastöðum hafi samþykkt frumrit landamerkjaskrárinnar með áteiknun þann 8.
febrúar 1884. (Væntanlega vegna lands austan Skjálfandafljóts).
Í virðingargerð á hluta Ystafells árið 1889 segir, að landrými sé nægilegt, með
því að jörðinni tilheyri tvær grösugar fjallshlíðar beggja vegna í dal þeim, sem hún
liggi í. Land þetta sé að miklu leyti viðarland, jarðsælt og þrifið. 501 Áþekk lýsing er í
virðingargerð á hálfri jörðinni árið 1894. 502
Árið 1931 var stofnað nýbýlið Hlíð í landi Ystafells.503 Fékk það allt land, sem
Ystafell átti til forna norðan Gljúfurár og vestan Rangár upp að Botnakíl og nokkra
spildu vestur til hágrjóta. 504 Er landamerkjum Hlíðar lýst þannig í yfirlýsingu
Ystafellsbænda um kaupin, dagsettri 26. ágúst 1950.
Að austan ræður Rangá, Að norðan landamerki, sem gilt hafa og samkvæmt
landamerkjabréfi milli Yztafells og Gvendarstaða Að sunnan ræður Gljúfurá
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uppað Botnakíl og frá nefndum Bot<n>akíl eftir vörðum norðan vert við
Botn<m>ýri og beint vestur í grjót. 505

Úttektarmenn voru komnir saman að Ystafelli 7. ágúst 1951 til þess að skipta
landi jarðarinnar. Viðstaddir voru einnig eigendur og ábúendur Ystafells bræðurnir
Jón og Marteinn Sigurðssynir. Landaskiptin virðast aðallega felast í skiptingu á túni
beggja vegna Rangár og skiptingu á landi til ræktunar austan Rangár en þar sem það
virðist ekki varða ágreiningssvæði þessa máls verður ekki fjallað frekar um það.
Reyndar er fjallað um engjaskipti vestan Rangár en fram kemur að samkomulag
bræðranna þar að lútandi skuli haldast óbreytt og var það ekki fært inn á uppdrátt sem
fylgdi málsskjölunum. Loks er þess getið að báðir aðilar hafi rétt til upprekstrarleiða
upp í Fellið af þjóðveginum sunnan Máríugerðis. Undir lokin segir:
Annað land jarðarinnar, en það sem uppdrættir á málsskj[ölum] N° 7 og 8 ná
yfir, er óskipt sameign í þeim hlutföllum er afsal dags. 6. mai 1926
tilgreinir. 506

Lagt hefur verið fram brot úr dagbók Ystafellsbónda árið 1915 og kemur þar
fram, að þá hefur verið slegið uppi á Kinnarfjalli. 507
Jón Sigurðsson í Ystafelli segir í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla, að land
Ystafells sé allt að 10 km frá austri til vesturs. Vesturmörk séu á hágrjótum, 800 m
yfir sjó. Frá 700-600 m hæð hefjist gróðurland, hallandi niður á byggðarbrúnir, með
ásum og mýragróðri. 508
5.26 Gvendarstaðir (Guðmundarstaðir)
Samkvæmt viðauka, sem talinn er frá því um 1300, við máldaga Auðunar biskups
rauða Þorbergssonar, sem eru frá 1318 á Möðruvallakirkja í Eyjafirði hest:
er þorgils af Gudmundarstodum gaf i Testamentum sitt 509

Í máldögunum kemur einnig fram að Munkaþverárklaustur eigi
Guðmundarstaði í Kinn. 510
Guðmundarstaðir eru nefndir í jarða- og kúgildaskrá Hólastóls 1449. 511
Á manntalsþingi á Ljósavatni 13. maí 1794 var lesin upp lögfesta séra
Scheving fyrir Guðmundarstöðum. Samkvæmt henni fóru landamerkin inn fyrir
landamerki Hóls og því lét séra Jón Sigurðsson á Garði lesa lögfestu fyrir Hóli.
Inntaks hvorugrar lögfestunnar er getið. 512
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Þann 1. október 1794 var sýslumaður mættur að Hóli í Kinn til þess að
gaumgæfa landamerki Hóls og stólsjarðarinnar Gvendarstaða með reglulegri áreið,
athugun skjala og yfirheyrslu vitna. Ástæðan var sú að misskilningur var uppi um
notkun og eign áðurnefndra jarða. 513 Málinu var frestað en var aftur tekið fyrir að Hóli
12. maí 1795 en þá var komist að svohljóðandi niðurstöðu um landamerkin:
Landa merkia gardur milli Gvendarst. og Hrappst. sem kjemr ad vestann, og
nær litinn Spöl austur fyrer þær venjul. Reid gotur, millum Hols og Fells, á
hédann af og so ad vera Landamerki mille Gvendarstada og Hóls, soleidis: ad
Gvendarst. Land nái til Austrs eins lángt upp sunnan vid sama Gard og hans
Endi Austr frá Reidgötum, enn þadann sje Sjónhending beint til Sudurs I
Landa merkja Gardinn mille Fells og Hols. Landid upp frá sokalladar Búngr
heiri til Jördunni Holi, þó meiga Hólsmenn ecke meina Gvendarst. Á
búendum ad hafa land þad til bejtar ásamt sier umm vetr, fyrir litinn
[upphaflega skrifað, betaling en strikað yfir síðustu fjóra stafina, e.t.v. á að
lesa úr restinni: be<i>tar] toll, sem sje Eirir á ári hvöriu. 514

Jarðabók Árna og Páls frá 1712 sagði grasatekju varla teljandi á
Gvendarstöðum en úthaga bjarglega. Jörðin var sögð 20 hundruð að dýrleika. 515
Guðmundarstaðir sem tilheyra hinum aflagða Hólastól samkvæmt jarðamatinu
1804 eru sagðir 20 hundruð. 516
Minnst er á Gvendarstaði (Guðmundarstaði) í jarðamatinu 1849-1850. Þar
stendur m.a.:
Gvendarstaðir 20 hndr. að dýrleika. ... Landrými í meðallagi og nokkur
útbeit. 517

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Gvendarstaða
(Guðmundarstaða) hafi verið þinglesin 1889. Eftirfarandi upplýsingar um
Gvendarstaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland sæmilega rúmt. Kjarngott fremur. ... Fjárgeymsla í
meðallagi. ... Jörðin á nægilegt upprekstrarland fyrir sig. 518

Landamerkjabréf fyrir Guðmundarstaði var útbúið þann 18. maí 1889. Því var
þinglýst 24. maí sama ár. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að austan ráða merkjum, milli Hóls og Guðmundarstaða reiðgötur þær er
liggja neðarlega í Kinnarfelli skamt ofanvið Rangá.
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Að sunnan skiftir gamall garður landinu í fjallinu milli Yztafells og
Guðmundarstaða neðan frá Rangá og uppá fjallsbrún, þar fyrir vestan ráða
merkjavorður upp Guðmundarstaðahól og upp á svonefnt Vesturfjall.
Að vestan ræður hábrún Vesturfjalls.
Að norðan skiftir landinu lækur sá eða gil er liggur ofan fjallið norðan við
Guðmundarstaðatungu, er lækur sá merki lækur milli Guðmundarstaða og
Hrappstaða, allt neðan frá Rangá og vestur á Selás ofan við Guðmundarstaða
mýrar, suður frá Hrappstaðaöxl; Fra Selás og upp á vestur fjall ráði vörður
merkjum milli jarða þessara. 519

Jónas Jónsson, ábúandi, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt
af: Guðbjörgu Árnadóttur eiganda og ábúanda Ystafells, Sigurði Jónssyni eiganda 1/7
úr Hóli, Hans Kristjánssyni ábúanda 6/7 úr Hóli og eiganda hálfrar jarðarinnar og
Jóhannesi Friðbjarnarsyni ábúanda Hrappsstaða.
Að sögn Jóns Sigurðssonar eiga Gvendarstaðir mikið land og gott ofar
fjallabrúnum. Þar er selstaða forn, og var þar áður mikið heyjað.520 Lagður hefur verið
fram útdráttur úr dagbókum Gvendarstaðabónda frá árunum 1909, 1912 og 1919.
Kemur fram, að á þeim árum hefur verið heyjað uppi í fjallinu fyrir ofan bæinn. 521
5.27 Hrafnsstaðir (Hrappsstaðir)
Hrafnsstaðir í Fúlukinn voru seldir í jarðaskiptum, 20. júlí 1405. 522
Gottskálk Nikulásson Hólabiskup arfleiddi Hólakirkju að Hrafnsstöðum 30
hundruðum, 6. júní 1520. 523
Hrafnsstaðir eru taldir meðal jarða, sem Jón Arason seldi 1. september
524
1552.
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 er sagt, að dýrleiki
Hrafnsstaða sé 20 hundruð., grastekja mjög lítil og varla teljandi og úthagar mjög litlir
og spretti lítt til fjallsins fyrir fannlögum. 525
Lönd jarðanna Hóls og Hrafnsstaða liggja saman og þurftu því að njóta
sameiginlegrar beitar að vissu leyti hvor af annarri, sumar jafnt sem vetur, nema hvað
ábúandi Hrafnsstaða gat ekki verið án nautabeitar um sumartímann yfir sláttinn. Af
þessum sökum og til þess að forðast ágreining var gerður samningur um gagnkvæma
beit milli jarðanna að Hálsi 28. september 1745. Jón Þorgrímsson prestur á Hálsi
samdi, fyrir hönd leiguliða síns á Hrafnsstöðum, við Hallgrím Björnsson hreppstjóra á
Hóli um eftirfarandi atriði:
519
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Ad Presturenn Vegna leiglendings Sÿns, hönum ad Meina lausu, lætur effter
firer Sinn Part frÿ beit firer Pening Hools Manns ä öllum þeim Tÿmum, Sem
Eingiar eru eÿ vardar; Þar ä mót lofar Abÿlis Madur Hools Velnefndur
Monsr. Hallgrÿmur ad Rafnstada äbilis [äbilis, ofan línu] Madur, Meige frÿ
firer utann betaling, edur ummkostnad, Nióta beitar og gagns Muna þar til
firer Naut Pening Sinn j Hólslande, Einkanlegast, firer landkú, þä sem landz
drottenn läte Jördunne filgia So Vel sem firer Hross edur Penings beit, ad öllu
þuj leite hönum Sie Meinalaust … 526

Samningurinn skyldi standa svo lengi sem ofangreindir aðilar ættu nokkuð
saman við hvorn annan að sælda.
Björn Tómasson sýslumaður var staddur að Hrappsstöðum 22. júlí 1795 ásamt
sex bændum úr sveitinni til að meta þau spjöll sem jörðin hafði orðið fyrir. Indriði
Jónsson, eigandi jarðarinnar, hafði óskað eftir því til þess að fá dýrleikann og
tíundargjaldið lækkuð í réttu hlutfallið við rýrnun landsgæða. Annar þeirra, sem átti
hagsmuna að gæta varðandi tíundargjald, var mættur á staðinn, nefnilega
hreppstjórinn en presturinn sendi sýslumanni bréf. Í því sagði hann að honum þætti
ekki ósanngjarnt að jörðin yrði lækkuð í mati vegna niðurníðslu túns og engja en þar
sem ekki hafi orðið mikill skaði af jarðföllnum skriðum né landbroti samþykkti hann
aðeins tímabundna lækkun því að með tíma væri hægt að bæta skaðann. Því næst var
riðið á landið og komust menn að eftirfarandi niðurstöðu:
1) Selstödu Land vestr á Gaunguskardi i hvörju Fé hefr árlega haft og nitkad
verid fyrrum, er sidann einkanl. i þejm almennu Skjemdum, er Lönd og Jarder
i þeim seinustu Hardindis árum lidu, ordid med öllu ónit, Grasvegrenn
upprættr, og i Stadinn komid Grjót Sandr og Leir ár frá ári, og allteins finst so
kalladr Reppstadadalr á sig kominn.
.... 527

Í kjölfar áreiðarinnar var ákveðið að lækka dýrleika Hrappstaða úr 20 hundruð
í 13 hundruð. Fram kemur að við niðursetninguna hafi bæði verið tekið tillit til skaða
þess sem jörðin hafi orðið fyrir og dýrleika annarra jarða í sömu sveit.
Á manntalsþingi á Helgastöðum 3. maí 1841 var lesið upp bann Gísla
Rafnssonar í Fremstafelli, frá 29. sama mánaðar, við því að byggja nýlendu eða hafa
nokkur afnot af eignarjörðu hans Hrappsstöðum eða innan takmarka jarðarinnar.
Þessu mótmælti Jakob hreppstjóri. 528
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Hrappsstaðir séu sjálfseignarjörð og sögð
13 hundruð. 529
Fjallað er um Hrappsstaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur:
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Hrappstaður 13 hndr. að dýrleika. .... land fremur lítið, og málnyta í lakara
lagi, nokkur útbeit. ... 530

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hrappsstaða
(Hrafnsstaða) hafi verið þinglesin 1897. Eftirfarandi upplýsingar um Hrappsstaði eru
einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitlandið sumar og vetur í betra lagi, þó eigi víðlent. ... Landið
mest nærri. Fjárgeymsla í meðallagi. ... Jörðin hefir sérstakt upprekstrarland,
nægilegt fyrir sig. 531

Þann 15. september 1890 var útbúið landamerkjabréf fyrir Hrappsstaði. Því var
þinglýst 29. júní 1897:
Að sunnanverðu í gróf þá er liggur af fjalli ofan í ytri Guðmundarstaða á og
svo rétt línis í garð þann sem liggur austur frá Rangá upp í Fell hinum megin
við reiðgötur Liggja síðan landamerkin réttlínis vestan vert við miðjan
Hálsmel út í garð þann sem liggur úr Hrappstaða vallargarði að utan verðu í
Rangá er svo sá ytri Hrappstaða vallargarður landa merki millum Hóls og
Hrappstaða, úr hverjum garði liggur garður upp til fjalls. Eiga svo Hrappstaðir
land á fjalli beint vestur frá þessum garði í á þá er rennur af gönguskarði til
norðurs og allt flata skarðið að norðanverðu, í læk þann sem rennur til austurs
fyrir neðan Hálssel, síðan réttlínis í Hól þann sem stendur við eystra Tjarnar
hverfi í Gönguskarði og svo alla óslitna fjallshlíð ofan í reiðgötur að sunnan
verðu (þar nú á öld liggur almannavegur um) allt í þá hóla er standa í miðju
Gönguskarði og svo allt tiltekið land fyrir sunnan fram á Göngu skarði með
selstöðu og Hrappstaðadal ofan í gróf þá er aður um getur og er milli [og er
milli, tvítekið] Hrappstaða og Guðmundarstaða liggjandi. 532

B. Sveinsson, eigandi Hrappsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Jóni Arasyni og Ludvig Knudsen þeir samþykktu fyrir hönd
Þóroddsstaðarkirkju, Jónasi Jónssyni hann handsalaði fyrir Gvendarstaði, Kristjáni
Jónssyni á Úlfsbæ hann handsalaði fyrir Garðshorn sem átti land móti Hrappsstöðum
að norðanverðu ofan við Reiðgötu til fjalls og Hans Kristjánssyni eiganda Hóls.
Hrafnsstaðir eiga hina bröttu vesturhlíð Kinnardals og mikið land ofar brúnum
að sögn Jóns Sigurðssonar, sem segir þar áður talið aðalengi jarðarinnar og suðurhlíð
Gönguskarðs austanverða tilheyra Hrafnsstöðum. Þar heiti Hrafnsstaðadalur og
Hrafnsstaðasel. 533
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5.28 Háls
Háls er nefndur í jarða- og kúgildaskrá Hólastóls 1449. 534 Hann er einnig nefndur í
skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi 1461. 535
Eigendur Háls áttu í miklum ágreiningi við Þóroddsstaðarprest og Hólabiskup
um land það sem prestur og biskup töldu vera Torfunes í upphafi 17. aldar. Sjá
umfjöllun undir Torfunesi.
Frá árinu 1613 er varðveitt frásögn Guðbrands biskups um þær jarðir sem
biskuparnir Jón Arason og Ólafur Hjaltason höfðu látið ganga undan Hólakirkju. Þar
segir biskup að eftir að hann hófst handa, eftir konungsboði, við að ná aftur þeim
jörðum undir Hóladómkirkju, sem óréttilega hefði gengið undan henni, hafi hann
orðið fyrir miklu aðkasti og ámæli. Sérstaklega hafi hann fundið fyrir þessu frá
niðjum Jóns biskups eftir að hann tók til að áhræra Háls í Kinn og Á í Kræklingahlíð
og nefnir hann bræðurna Jón og Magnús Björnssyni sérstaklega til sögunnar. 536
Afrit af vitnisburðum frá því í byrjun 17. aldar, um eignir Þóroddsstaðar, eru
skráð í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905. Fram kemur að kirkjan leigi Hálsi
selstöðu í Gönguskarði. Meira er fjallað um þetta í köflum um Þóroddsstað og sel.537
Sjálfseignarjörðin Háls er sögð 20 hundruð í jarðamatinu 1804. 538
Finna má umfjöllun um Háls í jarðamatinu 1849-1850. Þar segir:
Háls 20 hndr. að dýrleika. ... Landið mjög lítið og ljett og vesöl málnyta og
eingin útbeit. .... 539

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Háls og þeim hafi ekki verið lýst. Eftirfarandi upplýsingar um Háls eru einnig
fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland fremur þröngt og skjólalítið. Gripabeit dágóð en
sauðfjárbeit fremur léleg og snjóþungt. Landið, fyrir það mesta, nærri.
Fjárgeymsla í meðallagi. ... Sérstakt upprekstrarland fylgir jörðinni, nægilegt
fyrir hana. Landamerki þess eigi ágreiningslaus. 540

Þann 28. júní 1897 var útbúin lögfesta fyrir Háls-landareign
Ljósavatnshreppi. Hún var þinglesin með fylgiskjölum 29. júní 1897. Þar segir:

í

Með bréfi þessu lögfesti eg undirritaður Sigurður Árnason eigandi og ábúandi
að jörðinni Hálsi í Ljósavatnshreppi landeign nefndrar jarðar sem er með
þessum um merkjum. Að norðan ræður garður sem [strikað yfir, er með]
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liggur frá Grandakíl (gamla Rangárfarveg) upp til fjalls – þaðan þvert yfir
fjall beina línu eptir merkjavörðum til Skolla hnjúks.
Að austan ræður merkjum aður nefndur Grandakíll.
Að sunnan ræður garður sá er liggur upp myri frá Rangá. Þegar garðinn þrýtur
ráða vörður merkjum í krók á gróf þeirri er liggur rétt norðan við
Garðshornstún, þá þvert upp fjall yfir Hrappsstaðaoxl til Gönguskarðsár, þá
ræður Gönguskarðsá inn fyrir Háls grænur.
Að vestan ræður grjótskriða sú sem liggur á Gönguskarði rétt vestan við
Hálssel og Hálsgreni.
Þessi landeign áður nefndrar jarðar með ofan töldum ummerkjum banna eg og
óheimila öllum að nota, eða nota láta án leyfis eiganda og ábúanda jarðarinnar
Háls í Ljósavatnshreppi. 541

Sigurður Árnason skrifaði undir lögfestuna. Kristján Jónsson á Úlfsbæ, sem
síðasti seljandi jarðarinnar, mótmælti lögfestunni hvað landamerki Garðshorns
varðaði.
Jón Sigurðsson segir Háls eiga land allt upp á Gönguskarð og fornt selstæði
þar. Þó sé fjalllendið heima heldur rýrt og þröngt. 542
5.29 Torfunes
Máldagar Auðunar biskups rauða Þorbergssonar eru frá 1318. Þar kemur fram að
Þóroddsstaðarkirkja eigi Torfunes. 543 Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar
frá 1394 544 og Ólafs Rögnvaldssonar sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu
áratugum (1461-1510). 545
Gamli (Gamalíel) Ólafsson prestur á Þóroddsstað skrifaði Guðbrandi biskupi
Þorlákssyni og klagaði yfir því að jörðin Torfunes sem nefnd er í máldaga kirkjunnar
væri horfin undan henni. Í bréfi biskups frá 2. mars 1601 kemur fram að séra Gamli
viti ekki hvernig hann eigi að snúa sér í málinu því að engin skjöl séu fyrir hendi um
hvernig landið væri frá kirkjunni komið. Biskup þóttist merkja að séra Sigfús heitinn
Guðmundsson hefði týnt jörðinni úr kirkjunnar eign og hefð en þagað yfir því. Hann
hafi þó lögfest landið með nafni en ekki viljað klaga eða reyna að endurheimta það
með nokkrum hætti síðan Guðbrandur tók við biskupsembætti. Guðbrandur getur þess
að síðast, er hann vísiteraði Þóroddsstað, hafi hann riðið um land það sem kirkjunni
tilheyrði suður frá sér. Þar hafi hann séð tvö eyðikot með girðingum og
landamerkjum. Það fyrsta hafi verið Ófeigsstaðir og suður af því hafi verið annað kot
sem hafði verið byggð jörð en Hálsmenn eigni sér nú og kalli Litlaháls. Biskup bendir
541
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á að í reikningsbók Gottskálks biskups og Jóns biskups megi sjá að Háls er 20
hundruð að dýrleika og að Jón hafi selt hana frá kirkjunni fyrir 20 hundruð í fríðum
peningum.
Biskup bendir á að ljós landamerki séu milli Háls og þessa kots sem nú sé
eignað Hálsi og hann telji að sé eign Þóroddsstaðar þótt það hafi nú fengið annað
nafn. Einnig að séra Sigfús hafi látið jörðina týnast undan kirkjunni án þess að klaga
það eða geta þess að nokkru og að hvorki sjáist né finnist nokkurt annað kot sem
byggt hafi verið og kunni að hafa tilheyrt Þóroddsstað. Að öllu þessu samanteknu
skipaði hann séra Gamla á Þóroddsstað að stefna einhverjum eignarmanni Háls fyrir
lög og ná umræddu landi, sem biskup telur vera Torfunes, aftur undir kirkjuna. Biskup
fól jafnframt umboðsmanni sínum séra Þorsteini Illugasyni að vera séra Gamla innan
handar í þessu máli. 546
Því greinir máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 frá eftirfarandi:
Kyrkia a Stad I Kinn
...
So og hefur sÿra Sigfus, laated þad eÿdikot Torfunes, tÿnast vndan kirkiunnj,
og vr Reikningi og of miog sied I giegnum fÿngur, med þui maaga folki sÿnu
a haalse. So mönnum virdist su eydiJord nu kominn vnder haalz og hef eg
skipad, og so er honum bÿfalad, ad klaga þad aptur. 547

Vegna þessa máls hafa verið teknir ýmsir vitnisburðir um eignir
Þóroddsstaðar, sem skráðir eru í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905:
Helgi Þórisson vottaði og prestarnir Þorsteinn Illugason í Múla og Ólafur
Tómasson á Hálsi báru honum vitni:
Svofeldan Vitnisburð ber Eg Helgi ÞórirsSon at Eg bió i Kinn á Geirbiarnar
stoðum i 10 ár, þá Sr. Sigfus heitin Guðmundsson hieldt Stað i Kinn og
samfeld 13 ár átta Eg Kyrkju Sokn til Staðar, heirða Eg at Sigfus Prestr
logfesti Staðin, og Kyrkiunar Eýgn með Jtölum, ÓfeigStaði, Torfunes
Tiarnahverfin eystra og vestra á GaunguSkarði, lika lögfesti hann allann Skog
i Felli fyrir neðan Reiðgötur, han lögfesti og Skogar Jtölur fyrir neðan
Skriðunúp [hér kemur orð innan sviga sem upphaflega hefur verið: í
Skriðuhverfe, en breytt í Skriðunúp] i Staðarholti til Eldiviðar, og aðra Skógar
Jtölu i mánafelli, heirda Eg sagt, at þá Sr. Sigfus heitin Guðmunds son kom til
Staðar, hefði Magnus Jóns son, sem þá átti Háls, fært Sigfúsa Presti Álftar
Egg af Gaunguskarði, og sagt hönum að hann ætti þaug, Sömuleiðis var Eg i
Ferð með Sr. Sigfúsa, þá hann reið um þat land frameptir, sem er á milli Háls
og OfeigStaða, varð honum talað til um Háls, og sem hann kom nærri þeim
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garði, sem liggur beint upp og ofan á milli Háls og litla Háls, sem þá var svo
kallaður, syndi hann mer garðinn, og mælti þess háttar orðum: vanskoðat er
sagði hann, hvört Staður á ekki land utann að þessum garði, en þat varir svo
meðan þat er, framar sagði han at Magnús Jónssonn sem þá bió á Hálsi, hefði
upp býgt þaug hús, sem þar standa á þeim hól, enn alldrej heirða Eg þess
geteð, at Torfunes væri anars staðar, hvorki útfrá, uppfrá, nie suður frá Stað,
og til sanninda her um, set Eg mitt Jnsigli fyrir þennan minn vitnisburð, hvör
skrifaður var að Höfða i Höfðahverfi þann 26ta dag Martii, árum eftir Guðs
burð 1601
…
Anno 1611 um kynning þess Sáluga mans Helga Þórirs sonar hvör eð buandi
var á Kyrkjunnar Jörð i Múla, um nokkur samfeld ár, og var hann mér hlyðin
og skilsamur og ekki var hann óráðvandur að minni vitund til merkis skrifa
Eg her undir mitt nafn með egin hendi Þorsteinn IllugaSon
Það með kénist Eg Olafur Prestr Thómass son, at Helgi Þóris son ólst hér upp
i Fnioskadal, til þess hann var fullorðinn maður, og eigi vissa Eg til hans
annað, enn það sem erlegt var til orða og verka, og ei hef Eg heirt honum
heldur annað borið siðan, og til sannenda her um er þetta min Egin hönd
Olafur Thomass son 548

Ívar Bergþórsson vottaði og Oddur Jónsson og Ólafur Tómasson prestar báru
honum vitni:
Það meðkenni Eg Ivar Bergþors Son, með þvi öllum er skyldt Sannleikanum
vitni at bera, og Eg er til þessa krafður, að Eg var heimilismaður Sr. Sigfúsa
heitins Guðmunds Sonar á Stað i Kinn 4r ár samfleitt, vissi Eg vel og heirði
að Sr Sigfús heitin lögfesti optar enn einu sinni Torfunes, og tiarna hverfin
bæði í gaunguskarði, alldrej heirða Eg Sr. Sigfúsa heitin þat seigia, at
Torfunes væri fyrir handan Rángá, enn þat Nes, sem er fyrir sunnann
ÓfeigsStaða Landa merkiagarð, veit Eg fyrir full Sanindi, at firr skrifaður
Staðar Prestur Sigfus Guðmunds son hussbondi minn hieldt Torfunes vera,
þar, sem kill gengur fyrir sunnan og ofan nesit, enn Rángá rétt að sunnan, og
þessum eða þvi likum orðum heirða Eg hann mæla: Núvel! Þat hefur sinn
mata hvar Torfunes er, þvi maður kémur eptir mig, og jafnan lögfesti hann
áðurskrifat Torfunes með Stað; Sömuleiðis vissa Eg at Þorkell Magnuss Son
magur Sr. Sigfusa heitins, hafði til láns af opt nefndum Sigfúsa Presti
Selstöðu i tiarnahverfi á gaunguSkarði, þegar han bió á Hálsi i Kinn. allan
Skóg fram i felli þessu mégin Flióts, fyrir neðan reiðgötur, út i gegn og suður
i gegn, eygnaði hann Staðar Kyrkiu, svo og skógar Jtölu i Mánafelli, og aðra
Jtölu fyrir neðan Skriðunúp í Staðarholti til Eldiviðar, og til Sanninda hier
um, set Eg fyrir neðan minn vitnisburð mitt Jnnsigli, giefin og skrifaður á
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Sigurðarstoðum i Bárðardal þan 13d<a> dag Juli 16[síðustu tölurnar
ólæsilegar]
…
Það meðkenist Eg Oddur prestur Jóns son, að Ivar Bergþórs son hefur verit
hér i minni þingá 30 ár, og hef Eg ekkert vitað vm þann mann annað, enn
hann hafi verit duglegur og ráðvandur maður i orðum og giörðum! og til
Sannenda hier um skrifa Eg mitt nafn hier fyrir neðan þessa mina
meðkenníng, hvör eð skrifuð var á Eyardalsá i Barðardal 26ta dag Februarij
1611 Oddur Prestur Jóns son.
…
Það meðkénest Eg Olafur Prestur Thómass son, að Eg var þar viðstaddur í
Kyrkiu garðinum á Liósavatni þann 5ta Dag maji at Ivar Bergþors son
handsalaði svolátandi vitnisburð, sem á þessu Blaði skrifaður stendur; svo
veit Eg ej annað sannara, enn sa Ivar sé ráðvandur dandis mann! og til
Sanninda hér um, set Eg mina hönd og nafn fyrir neðan þessa mina
meðkenning Ólafur Thomass son 549

Í bréfi, dagsettu í apríl 1611, til þeirra sýslumannsbræðra í Þingeyjarsýslu,
Þorbergs og Sigurðar Hrólfssona, rekur Guðbrandur biskup á eftir því að þeir kveði
upp endanlegan dóm í máli Þóroddsstaðarprests og Bjarna á Hálsi og bræðra hans um
Torfunes. 550 Guðbrandur biskup greinir frá því í bréfi, frá 14. desember 1611, að
Björn Benediktsson sýslumaður á Munkaþverá hafi lagt í sitt vald hálfa eyðijörðina
Torfunes sem hann þóttist eiga. Torfunes tilheyri hins vegar Þóroddsstað þótt jörðin
hafi týnst undan kirkjunni og því skipar hann jörðina aftur undir kirkjuna og séra
Illuga Helgasyni til frjáls forræðis. Biskup greinir frá því að prestur skuli taka að sér
umrætt eyðikot í næstu fardögum þrátt fyrir að synir Þorkels neiti að láta hinn
helminginn af hendi. Jafnframt hótar biskup að halda máli sínu um að endurheimta
Háls undir dómkirkjuna til streitu, láti þeir jarðarhelminginn ekki góðfúslega af
hendi. 551
Svo virðist sem að Hálsmenn hafi ekki látið Torfunes af hendi því að á Alþingi
28. júní 1611 spurði Jón Sigurðsson lögmaður Gísla Þórðarson lögmann, Jurin Daniel
umboðsmann yfir öllu Íslandi og lögréttu hvort hann hafi gerst brotlegur í embætti
sínu. Ástæðan var sú að hann hefði ekki látið dóm ganga í Viðvík síðastliðið vor um
mál er Guðbrandur biskup hafði látið stefna Bjarna Þorkelssyni varðandi jörðina Háls
í Kinn. Jurin Danielsson fógeti kom á sáttum milli Guðbrands biskups og Jóns
lögmanns og er sáttargerðin dagsett 7. ágúst 1611 á Hólum. Í fjórðu grein hennar
kemur m.a. fram að lögmaður lofi að láta dóm ganga um Háls í Kinn þegar það mál
komi með réttum hætti fyrir sig hvort sem það yrði með dómi eða stefnu.
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Á grundvelli þessa hefur Guðbrandur biskup úrskurðað um Torfunes en í
kirkjustól Þóroddsstaðar 1840-1905 er eftirfarandi:
Úrskurður og Skipan Herra Guðbrands Biskups af dato þess 13da Decembris
1611
Kunugt giöri eg Guðbrandur Þorláksson Superintendens Hóla Stictis goðum
mönum með þessu minu opnu Bréfi, að með þvi Bóndin Biörn Benedicts Son
hefur lagt i mitt vald þann helming i eiði Jörðini Torfunesi, sem Staðar Kyrkia
hefur leingi mist og þarfnast með órettu, og nefndur Biörn þóktist eyga, þar
fyrir skipa eg nefnda Eyði Jörð Torfunes aptur undir Kyrkiuna á Stað i Kin Sr
Illuga til friáls Forræðis, so sem aðrar eygnir Staðar kyrkiu, og skal hann að
nærstu Fardögum taka að ser þetta Eyðikot, en ef þeir Bræður Synir Þorkels
vilia standa fyrir þessari hálfri Jörðu, og láta hana ekki lausa, þá skipa eg þo
samt Sr Illuga at taka þat land að ser, en þeir skulu þá búast við þvi, að eg
legg ekki niður þá Klögun Sem eg hefi uppbyriað Domkyrkiunar vegna, uppa
þan helfming Sem þeim Bræðrum viðkémur i Hálsi, enn vilji þeir liúflega
leggja af þetta land, svo sem Bóndin Biorn hefur nu giort, þá hefir eg lofað að
lata þá Jorð áklögunarlausa, ella vist ekki! og til Sanninda hierum, þrikki eg
minu Innsigli a þetta Bref, skrifað á Holum þann 13da Dag Dec. Anno 1611
Guðbrandur ÞorlaksSon á Holum med E. H.
…
Meðkennumst við Olafur OlafsSon og Magnus SigfússSon, at við voru þar
hiá, sáum og heirðum, þá Biarni ÞorkelsSon gaf qvitt og fri i Biskups vald,
allt þat tiltal, sem hann Biarni ætti, eða eyga mætti, til þess eyðikots sem
kallast Torfunes, enn Hálsmenn kalla Minnaháls, sem leingi hefur ágreiningur
um verit svo mikið eða lítið sem hans Parti svarar, þat skyldi nu her eptir vera
fri Eygn Staðar Kyrkiu, átölulaus, af sér og sínum Erfingium, fór þessi
giorningur fram með Handsolum þeirra a milli á Holum í Hialtadal þann 26ta
Junij Anno 1612 og til Staðfestu hier um, skrifum við okkar nöfn hér undir
með Egin hendi.
Olafur OlafsSon með Egin hendi Magnus SigfussSon með Egin hendi
…
Það meðkennumst við Olafur Jons son og Snorri Jóns son, með þessu okkar
opnu Bréfi, at við vorum í hiá sáum og heirðum, þá Magnus Þorkels son gaf
qvitt og frj, og i Biskupsvald, allt þat tiltal, sem Magnus Þorkels son ætti eða
eyga mætti til þess eyði Kots, sem kallast Torfunes, enn Hálsmenn kalla
Minnaháls, sá[?] sem ágreiningur hefur leingi um verit svo mikið sem hans
parti svarar, þat skyldi nu vera frí Eýgn Staðar Kyrkiu, átölulaus af sér, og
sínum Erfingjum, fór þessi giörníngur fram með handsölum þeirra á milli á
Grenjaðar Stað i aðalreik<i>adal þann 25a Julij Anno 1612 og til Staðfestu
her um skrifum við okkar nofn með egin hendi

780

781
811
Snorri JonsSon með Egin hendi Olafur Jons Son 552

Minnst er á að Þóroddsstaðarkirkja eigi Torfunes í umfjöllun um kirkjuna í
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616. 553 Einnig er minnst á þetta í
umfjöllun um Staðarkirkju í vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 554, eignaskrá
Staðarkirkju frá 1686, en í henni, líkt og kemur fram í kaflanum um Þóroddsstað, er
minnst á að Torfunes sé heimaland 555 og vísitasíu Staðarkirkju frá 1687.556
Eignarhalds Staðarkirkju á Torfunesi er einnig getið í eignaskrá Þóroddsstaðarkirkju
frá 1694 og í vísitasíum hennar 1702, 1715, 1748 og 1828. 557
Í Þóroddsstaðarskjölum er skýrsla yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju eftir
máldögum og hefð sögð skrifuð 1599 af prestunum Ólafi Tómassyni og Gamla
Ólafssyni eftir fornum skýrslum. Þar segir að Ófeigsstaðir og Torfunes liggi undir
kirkjuna. Land þeirra sé skýrlega afmarkað merkigörðum á báðar hliðar og liggi milli:
... Þoroddstadar og Stóra Háls landeigna, nedann frá gamla Rángár Farveg til
Fjalls og svo vestur umm Seljadal þverann uppá vestur fiöll, fylger
Ofeigstödumm Selstada á Seljadal yfir frá Ófeigstada hnjúk, enn Torfunese
fylger Selstada í grænumm vid Gaunguskards minne. 558

Samhljóða er afskrift séra Skúla Tómassonar í Múla af uppskrift, sem er
staðfest 21. mars 1831 af E(iríki) Þorleifssyni, Pétri Jónssyni og Sigurði
Benediktssyni hreppstjóra. Afskrift Skúla ber með sér að hafa verið send biskupi 10.
febrúar 1843. Þar kemur fram að Ófeigsstaðir og Torfunes fylgi kirkjunni:
Til Þoroddstada Kjrkju liggia Jardirnar Ofeigstadir og Torfunes, med öllu
landi innann Merkigarda, sem þær Jardir hvör fyrir sig hafa skjra á bádar
Sjdur, liggur land þejrra milli Þoroddstadar og StóraHáls landEigna, Nedan
frá Gamla RángárFarveg til Fjalls, og so vestur um Seliadal þverann, uppá
vestur Fjöll ... 559

Þar segir ennfremur að Torfunesi fylgi selstaða í Grænum við
Gönguskarðsmynni.
Fram kemur í máldaga Þóroddsstaðar sem séra Illugi Helgason skrifaði árið
1644 að Ófeigsstaðir og Torfuness hafi ljósa landamerkjagarða á báðar síður og því sé
óþarfi að þræta um land þeirra. Máldaganum til staðfestu settu þeir Sturli Árnason og
Halldór Torfason nöfn sín. 560
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Afrit Eiríks Þorleifssonar prests úr gamalli máldagabók Norðursýslu á
Grenjaðarstað er að finna í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840 – 1905. Fram kemur að
Þóroddsstaðarkirkja eigi Torfunes. Meira er um þetta í kaflanum um Þóroddsstað. 561
Til er vitnisburður um landamerki Þóroddsstaðarkirkju frá 1696 þar sem vikið
er að mörkum Torfuness:
… Kÿrkiann ä Stad i Kinn ætte ecke óslited land ä millum Skialfanda fliótz
og Rángár, utann frä Ärenda og framm i þann Gard, sem liggur Austann frä
fÿrrnefndu fliote og Vestur i gamla Rängär far Veg, Hvad þä var so kallad,
Rædur þä Annar Gardur þadann frä Vestur i móte þeim Garde sem liggur i
fiallenu Og Skilur lönd ä mille Stóra Häls og Torfuness sem er heimaland
Stadar Kÿrkiu, og munu þad Nÿmæle Vjrdast meiga vilie Nockrer þessum
Landamerkium Raska Nu ä þessum tïmum … 562

Nánar er sagt frá vitnisburðinum í kaflanum um Þóroddsstað.
Torfunes er sagt heimaland Þóroddsstaðarkirkju í úttekt hennar 1748. 563
Í lögfestu séra Sæmundar Jónssonar fyrir Þóroddsstað frá 6. júní 1761 eru
landamerki heimalandsins og kirkjujarðanna tilfærð sem ein heild. Landamerki
Torfuness koma því ekki skýrt fram nema hvað varðar mörkin við Háls en um þau
segir:
... ad Sunnann frä garde þeim sem liggur Vestur frä Flióte i þad Kÿlfar sem ad
fornu Hefur Kallad Vered gamle Rängär Farvegur, Rædur þä sä Farvegur
Effter sem hann liggur til Sudurs og Sudvesturs Framm effter Fætenum þar til
sä gardur Kiemur i Hann ad ofann frä Ränga, sem liggur rett Vestur i móte
þeim landamerkia garde, er Kiemur ofann ur fiallenu og Skilur Lönd millum
Häls og Torfuness. 564

Að öðru leyti vísast í fyrrnefnda lögfestu í umfjöllun um Þóroddsstað.
Þegar Þóroddsstaður var afhentur árið 1809 var eftirfarandi skráð:
Undir þetta Beneficium liggia Hiáleigurnar … Torfunes dto med 1u Kúgilde,
og 50 al. Landsk. ... 565

Torfunes er getið á meðal kirkjujarða Þóroddsstaðar í lögfestu séra Eiríks
Þorleifssonar frá 12. maí 1828. Þegar hann lögfestir Seljadal þá getur hann garðs sem
skilur Háls og Torfunes og liggur til fjalls. Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á
Ljósavatni 16. maí 1828. 566
Eiríkur Þorleifsson skráði minnisgrein um Þóroddsstað og eignir hans eftir
1832 en fyrir 1834. Þar kemur fram að Torfunes sé hjáleiga Þóroddsstaðar. Eiríkur
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skráði hið sama í kirkjustól Þóroddsstaðarkirkju 1840-1905. Meira er sagt um málin í
kaflanum um Þóroddsstað. 567
Jarðabók Árna og Páls frá 1712 sagði jörðina heimaland Þóroddsstaðar eins og
Ófeigsstaði, úrskipt aðeins að túni og engjum. 568
Torfunes er hjáleiga Þóroddsstaðar og hefur kjarrskóg til eigin nota samkvæmt
jarðamatinu 1804. 569
Torfunes er ekki metið í jarðamatinu 1849-1850. Þar segir um landið:
Land bæði lítið og ljett; eingin útbeit; vesöl málnyta. ... 570

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Torfuness hafi verið
þinglesin 1908. Eftirfarandi upplýsingar um Torfunes eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland þröngt, og skjóllítið. Gripabeit góð, en sauðfjárbeit
fremur léleg, og snjóþungt. Landið nærri. Fjárgeymsla í meðallagi. ... Jörðinni
fylgir sérstakt afréttarland, nægilegt fyrir hana.571

Vegna fyrirhugaðrar sölu á kirkjujörðinni Torfunesi var hún virt til söluverðs
þann 11. júlí 1908. Þar segir m.a. að bærinn og túnið liggi neðst við rætur Kinnarfjalls
örskammt vestan við Rangá. Engjarnar eru að mestu vestan Rangár á alla vegu út frá
túninu. Þær eru sæmilega grasgefnar, hálfdeigjur, mólendi og fjallsgeirar. Sumarhagar
eru góðir og hentugir. Vetrarríki er sagt vera í meira lagi. 572
Landamerkjabréf Torfuness var útbúið 1. apríl 1908. Það var þinglesið á
manntalsþingi sama ár. Landamerkin eru svohljóðandi:
Að norðan nálægt miðsvegar milli Ófeigsstaða, hjáleigu frá Þóroddsstað, og
Torfuness ræður gamall merkigarður ofan frá fjallsbrún og niður að Rangá; þá
ræður bein lína úr honum, austur yfir Rangá í svonefndan Ófeigsstaðakíl, er
svo ræður merkjum eins og hann liggur austur eftir Fætinum að
vesturendanum á svonefndum Ófeigsstaðamerkigarði, er skilur lönd á milli
Hóls í Kinn og Ófeigsstaða austur við Skjálfandafljót. Frá austurenda garðs
þessa liggur kílfar, sem enn er kallað gamli Rangárfarvegur suðvestur [leiðrétt
úr, suðaustur] eftir Fætinum og skilur hann lönd að sunnan milli Hóls og
Torfuness þar til sá garður kemur í hann að ofan frá Rangá, sem liggur á móti
þeim landamerkjagarði, er kemur ofan úr fjallinu, vestan Rangár og skilur
land á milli Hals og Torfuness upp á fjallsbrún; þá er upp á fjallsbrún kemur,
ráða merkjum að utan og sunnan beinar línur úr hinum áðurnefndu
merkjagöðum yfir Seljadal þveran upp á brúnir vesturfjalla. 573
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Fram kemur að landamerkin séu gerð eftir fornum skjölum og skilríkjum.
Undir bréfið skrifa eftirtaldir menn nöfn sín til samþykkis landamerkjunum: Jón
Arason umráðamaður Þóroddsstaðarprestsseturs og hjáleigunnar Ófeigsstaða, Einar
Sigurgeirsson ábúandi Torfuness, Baldvin Baldvinsson eigandi og ábúandi Háls,
Sigurður Jónsson eigandi 1/7 Hóls og Hans Kristjánsson eigandi og ábúandi 6/7 Hóls.
Virðingargerð Torfuness, sem var samin 11. júlí 1908, var lögð fram í
aukarétti á Húsavík 25. janúar 1909. 574 Við sama tækifæri var lagt fram afrit af
landamerkjabréfi Torfuness frá 1. apríl 1908.
Ekkert varð af sölu Torfunes í þetta skiptið en önnur virðingargerð var
framkvæmd 20. október 1915. Þar kemur m.a. fram að Torfunes hafi nú hrein og
uppgerð landamerki. Ennfremur segir:
Bærinn og túnið liggur neðst við Kinnarfjall. Landeignin er mest í
fjallshlíðinni og svo sljettlendið, báðum megin Rangár. Einnig fylgir jörðinni
nokkurt land vestur á Seljadal, eptir framhaldi merkjalínanna að norðan og
sunnan. Landeignin er fremur lítil en allvel gróin neðan við fjallsbrún.
Sumarhagar mega heita góðir, það sem þeir ná til, en vetrarríki er vanalega
mikið. 575

Engjar jarðarinnar eru sagðar breytilegar; mýrlendi, hálfdeigjur, móar og
fjallsgeirar. Torfunes var selt Vilhjálmi Friðlaugssyni og er afsalið dagsett 30. maí
1916. 576
5.30 Ófeigsstaðir
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að
Þóroddsstaðarkirkja eigi Ófeigsstaði. 577 Þetta er ítrekað í máldögum Péturs
Nikulássonar frá 1394 578 og Ólafs Rögnvaldssonar sem teknir voru saman árið 1461
og á næstu áratugum (1461-1510). 579
Ófeigsstaðir, í eyði, eru eign Þóroddsstaðarkirkju skv. vísitasíu 1431. 580
Til er í tveimur afritum skýrsla yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju eftir máldögum
og hefð frá 1599. Þar segir að Ófeigsstaðir og Torfunes liggi undir kirkjuna. Land
þeirra sé skýrlega afmarkað merkigörðum á báðar hliðar og liggi milli Þóroddsstaðar
og Stóraháls landeigna neðan frá gamla Rangárfarvegi til fjalls og svo vestur um
Seljadal þveran upp á vesturfjöll. Ennfremur segir þar: 581
... fylger Ofeigstödumm Selstada á Seljadal yfir frá Ófeigstada hnjúk, …
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Guðbrandur biskup Þorláksson getur þess í bréfi til Þóroddsstaðarprests, 2.
mars 1601, að hann hafi síðast er hann vísiteraði Þóroddsstað riðið um land það sem
kirkjunni tilheyrði suður frá sér. Þar hafi hann séð tvö eyðikot með girðingum og
landamerkjum og hafi annað þeirra nefnt verið Ófeigsstaðir eftir gömlu nafni. Nánar
er fjallað um málið í kaflanum um Torfunes. 582
Afrit af vitnisburðum frá því í byrjun 17. aldar, um eignir Þóroddsstaðar, eru
skráð í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905. Þar kemur fram að kirkjan eigi
Ófeigsstaði. Meira er fjallað um þetta í kaflanum um Torfunes. 583
Í máldaga Þóroddsstaðar, sem bréfaður var af séra Illuga Helgasyni árið 1644
er í lýsingu á staðháttum á Gönguskarði komið inn á landamerki Ófeigsstaða. Þar
segir:
Tiarna Hverfed eistra Og Vestra sem Máldagenn Nefner er Selfór á
Gaunguskarde (i Háfum Fiallgarde Hier fyrer ofann bæena ligg<i>ande) og er
nú þetta sú Fasteign Stadar Kyrkiu sem eg af veit Med Seliadal Hier fyrer
Ofann Og Heima lande Stadar i kinn, alt ut under Vothamra Og sudur i
Ofeigstada landa Merkia gard ... 584

Jafnframt er þess getið að Ófeigsstaðir og Torfunes hafi ljósa
landamerkjagarða á báðar síður og því sé engin þörf að þræta um land þeirra. Þeir
Sturli Árnason og Halldór Torfason setja nöfn sín undir máldagann honum til
staðfestu.
Minnst er á að Þóroddsstaðarkirkja eigi Ófeigsstaði í umfjöllun um kirkjuna í
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616. 585 Einnig er minnst á þetta í
umfjöllun um Staðarkirkju í vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631 586, eignaskrá
Staðarkirkju frá 1686, en í henni líkt og kemur fram í kaflanum um Þóroddsstað er
minnst á að Ófeigsstaðir séu heimaland 587 og vísitasíu Staðarkirkju frá 1687.
Eignarhalds Staðarkirkju á Ófeigsstöðum er einnig getið í eignaskrá kirkjunnar frá
1694 og í vísitasíum hennar frá 1702, 1715, 1748 og 1828. 588
Ófeigsstaðir eru sagðir heimaland Þóroddsstaðarkirkju í úttekt á henni frá
1748. 589
Í lögfestu séra Sæmundar Jónssonar fyrir Þóroddsstað frá 6. júní 1761 eru
landamerki heimalandsins og kirkjujarðanna tilfærð sem ein heild. Landamerki
Ófeigsstaða koma því ekki skýrlega fram en annars vísast á umrædda lögfestu. 590
Við afhendingu Þóroddsstaðar árið 1809 var eftirfarandi skráð:
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Undir þetta Beneficium liggia Hiáleigurnar Ofeigstadir med 1u Kúgilde og
80u ál. Landskuld … 591

Í lögfestu séra Eiríks Þorleifssonar frá 12. maí 1828 eru Ófeigsstaðir taldir
meðal kirkjujarða Þóroddsstaðar. Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á
Ljósavatni 16. maí 1828. 592
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls frá 1712 voru Ófeigsstaðir heimaland
Þóroddsstaðar, aðeins úrskipt túni og engjum, en úthögum ekki. 593
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Ófeigsstaðir ein hjáleigna Þóroddsstaðar.
Einnig kemur þar fram að jörðin hafi kjarrskóg til eigin nota. 594
Ófeigsstaðir voru ekki metnir samkvæmt jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur
einnig:
... land lítið og ljett; málnyta í meðallagi. ... 595

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Ófeigsstaði en þau hafi verið ákveðin með landaskiptagerð 21/5 1915.
Eftirfarandi upplýsingar um Ófeigsstaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Sumarbeit dágóð fyrir allan búpening. Landþröngt, skjólalítið og
snjóþungt. ... Fjárgeymsla í meðallagi. ... Jörðinni fylgir upprekstrarland
nægilegt fyrir hana. 596

Virðingargerð var framkvæmd þann 20. október 1915 á kirkjujörðinni
Ófeigsstöðum. Þar kemur m.a. fram að Ófeigsstaðir hafi nú hrein landamerki gagnvart
Torfunesi að sunnan og Þóroddsstað að norðan en landaskipti gagnvart Þóroddsstað
fóru fram 20. maí 1915. Við umrædd landaskipti bættist 80 faðma breið landræma við
Ófeigsstaði frá Þóroddsstað eftir þeim notkunarmerkjum sem gilt höfðu síðustu árin. Í
virðingargerðinni segir ennfremur:
Bærinn og túnið er neðst við rætur Kinnarfjalls og liggur landeignin mest frá
austri til vesturs: frá Skjálfandafljóti og allt á fjallið upp. Á Seljadal, vestur, er
og landeign 1/3 á móts við Þóroddsstað. Landeignin er fremur lítil en allvel
gróin. 597

Sumarhagar eru taldir fremur góðir en vetrarríki er að sögn vanalega mikið.
Ófeigsstaðir voru seldir Baldvin Baldvinssyni og er afsalið dagsett 30. maí 1916.
Landamerkjabréf fyrir Ófeigsstaði var útbúið í maí 1919. Það var þinglesið þá
um vorið. Í því stendur eftirfarandi:

591

Skjal nr. 2 (176) a-b.
Skjal nr. 2 (75) a-b.
593
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 117.
594
Skjal nr. 2 (61).
595
Skjal nr. 2 (65) a-b.
596
Skjal nr. 2 (68).
597
Skjal nr. 2 (280).
592

786

787
817
Að sunnan frá Skjálfandafljóti ræður Merkjagarður milli Hóls og Ófeigsstaða
vestur í Ófeigsstaðakíl, ræður hann svo norð vestur Fótinn uns komið er gegnt
Torfunessmerkjum. Greina þar löndin merkjavörður vestur til Rangár í garð
vestan árinnar, er síðan ræður merkjum á fjallsbrún. Þaðan bein stefna yfir
Grjótin og Seljadal þveran upp á há brúnir Vesturfjalla. Á Seljadal vestan ár
eiga Ófeigsstaðir 1/3 lands milli merkja Torfuness og Syðri Leikskálaá og er
sú spilda syðst afmörkuð vörðum.
Að austan ræður Skjálfandafljót, syðst meginfljótið en síðan austurkvísl,
austan við Staðarbakka.
Að norðan eru merkin eftir vörðum yfir Staðarbakka og þaðan eftir
Vírgirðingu yfir Fótinn í vorðu við brekkurrætur Þaðan bein lína í há vestur
yfir Grjótin og Seljadalsá. 598

Baldvin Baldvinsson, eigandi Ófeigsstaða, skrifaði undir landamerkjabréfið.
Það var samþykkt af: Friðgeiri Kristjánssyni ábúanda Þóroddsstaðar, Vilhjálmi
Friðlaugssyni eiganda Torfuness, Hans Kristjánssyni eiganda Hóls og Sig(urði)
Sigurðssyni umráðamanni Þóroddsstaðar.
Ófeigsstaðir voru afsalaðir ábúanda 30. maí 1916. 599
Nýbýlið Rangá var stofnað á þriðjungi Ófeigsstaða árið 1946. Síðar fékk
Rangá helming lands gömlu Ófeigsstaða, norðurhluta landsins. 600
Jón Sigurðsson í Ystafelli segir Ófeigsstaði hafa hlotið mikið land og orðið
vænsta jörð við landskipti frá Þóroddsstað og eiga land þvert vestur frá fljóti til
háfjalla vestan Seljadals. Þar á dalnum heiti Ófeigsstaðasel.601
5.31 Þóroddsstaður
Í máldögum Auðunar rauða frá 1318 kemur fram að til Þóroddsstaðarkirkju liggi allt
heimaland. 602
Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394 603 og Ólafs
Rögnvaldssonar sem teknir voru saman árið 1461 og á næstu áratugum (14611510). 604
Í þessum áðurnefndu máldögum kemur fram að Þóroddsstaðarkirkja eigi
Tjarnahverfi eystra og vestra. Heimildir um Tjarnahverfi hafa verið dregnar saman í
sérstakan undirkafla hér á eftir.
Skúli Tómasson skrifaði upp skýrslu um eignir Þóroddsstaðarkirkju frá 1599.
Þrír menn votta að uppskriftin sé rétt skrifuð eftir fornaldarskjölum að Finnsstöðum
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21. mars 1831 en uppskriftin ber með sér að hafa verið send biskupi 10. febrúar 1843.
Í skýrslunni segir varðandi eignir og landamerki Þóroddsstaðar að kirkjan eigi:
... allt Hejmaland, ad þessum [yfirstrikað: Ummerkjum] takmörkum: Midur
Stóri Vothamar er landaskylrúm ad Nordann, enn Ofeigstada merkigardur ad
Sunnann, frá Skiálfanda Fljóti, og Vestur um Seliadal þverann, til hædstu
Brúnar vesturfjalla. ... Þorroddstadar Hejmalande fylgir ogso fra Alda Ödli
allur midhluti Náttfara vykna, med öllum landslejgugögnum og Gjædum, til
Fialls og Fjöru, milli Svinár og Ofeigshellirs. Til Þoroddstada Kjrkju liggia
Jardirnar Ofeigstadir og Torfunes, med öllu landi innann Merkigarda, sem
þær Jardir hvör fyrir sig hafa skjra á bádar Sjdur, liggur land þejrra milli
Þoroddstadar og StóraHáls landEigna, Nedan frá Gamla RángárFarveg til
Fjalls, og so vestur um Seliadal þverann, uppá vestur Fjöll; fylgir
Ofeigstödum Selstada á Seliadal, yfir frá Ofeigstada Hnjúk; Enn Torfunesi
fylgir Selstada i grænum, vid Gaunguskards Mynni. Her ad auk á Kirkiann á
Þóroddstad Gaunguskard allt ad austan, og Selstödu þar; [síðan kemur
lýsingin á mörkum Tjarnahverfa, sjá kaflann um þau]... 605

Sambærileg afskrift er til frá séra Eiríki Þorleifssyni, með sömu vottum og
skýrslan sögð skrifuð 1599 af prestunum Ólafi Tómassyni og Gamla Ólafssyni eftir
fornum skjölum. 606
Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
Kyrkia a Stad I Kinn
Hun a allt heima land, og þar til Ofeigs stadi, torfunes, og tiarna huerfi hid
eÿstra og vestra, haalfs hundradz skögur I Manaf: Reki I vÿk vt, þridiungur af
tolftungi allz huals, Sÿdan skal þridiungr allz huals til þessarar kirkiu, öll trie
skiemri enn 20 feta tueir hlutir hinz stærra vidar, vt fra ofeigs helli, til
miosyndis, haalfur aattungr hualreka og vidar, og I flutningum, millum ösa,
haalfur flutningur huals og vidar, huort sem er fluttur eda rekinn, vestur fraa
Biarnar aa til Sennungar vÿkur, haalfur aattungur hualz og vidar, huort sem er
fluttur eda Rekinn, torf skurdur I Bergstada landj 4 tolf fedmingar, vidum I
Stadarhollt Anno christi 1471. ... 607

Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685 - 1687 segir svo:
Anno 1686 þann 26 februarij Manadar Skodud og Vppskrifud kyrkian ad Stad
I Kinn med Synum ornamentis, eignum kuikum og daudum og ehr So a Sig
komed sem hier Stendur Sierhuort. ... Þesse heima lond Nu bigd a Stadurenn,
torfu Nes og Ofeigstader, gialdast syner 10 aurar af huoriu. [sleppt er
rekaupptalningu, sem kemur í Náttfaravíknakafla], torfskurd I bergstada
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Lande 4 12 fedmyngar. Vidan I Stadar hollte, Tiarna huorfe Eystra og Vestra
halfs hundradz, Skögur I Manafelle. ... 608

Í vísitasíu Jóns biskups Vigfússonar á Stað í Kinn 11. ágúst 1687 segir:
Enn Maldaga Book Su Sem fir [Strikað yfir, af] er anefnd I þessare visitatiu
og herra Thorlakur er fyrerskrifadur helldur ad til þessarar kyrkiu Liggie
heimaland, ofeigstader Torfunes Tiarnahuerfe Eistra og Vestra, hals hundradz
Skogur I manafelli, [sleppt er rekaupptalningu, sem kemur í
Náttfaravíknakafla], Torfskurdur I Bergstada Landj, 4 tolf fedmingar, Vidan i
Stadarhollt, Skógur j fellj fyrer nedann Götur. ... Hier ad auke frammlagde nu
presturenn Sr Jón Þorgrijms Son, dóm Sal. Herra Gudbrands med 3 hangandj
Insiglum Vidvijkiandi Gagnsmunum af NáttfaraVijkum. ... 609

Samkvæmt eignaskrá Staðar í Kinn frá 1694 á kirkjan:
... allt heimaland, og þar til Ófeigs Stade og Torfunes, og Tiarnahuerfi hid
Eystra og Vestra ... 610

Hið sama kemur fram í vísitasíum Staðarkirkju frá árunum 1702, 1715, 1748
og 1828. 611
Þóroddsstaður var vísiteraður af prófasti 7. október 1705. Í vísitasíunni
stendur:
5° Effterspurde Prófasturenn vmm Kirkiunnar Stól, og framm lagde
Heidurlegur Sr. Jón Thorgrýmsson 1) Dóm Her. Gudbrands vmm
Náttfaravýkur Med þremur innsiglumm. 2) Vitnesburd Gunnsteinns
Stullasonar vmm lódarfiska J Náttfaravýkumm med tueymur Jnnsiglum 3)
Vitnesburd Olafs prests Thomassonar med einu innsigle 4) Vitnesburd Einars
Runólfs Sonar med einu Jnnsigle, alla Viduýkiannde Náttfaravýkumm, A
pergamennt 5° Kirkiunnar Máldaga A pergamennt Rotenn med einu Jnnsigle
6) Copiu Af Máldagabók Thorláks Biskups Vnnderskrifada, Vmm landeýgn
kirkiunnar, Reka og Skóg. 7) VppSkrift Kirkiunnar og Stadarenns, giorda af
Sal. Prófastenumm Sr. Skula Thorlákssine Anno 1677 11 Julij. 8)
frammvýsade Heidurlegur Sr. Jón Thorgrýmsson vppskrifud bref og Skilrýke
Stadarkirkiu af Sr. Jlluga Helgasine, enn Vnnderskriffud af tueýmur
Mönnumm. Sturla Arnasine, og halldore Torfasine, og tiáer Sig ecke kunna
ad giöra Meýre Skil A Kirkiustólnumm. 612

Úttekt var gerð á Þóroddsstað þann 23. júlí 1748. Í henni kom eftirfarandi fram
varðandi skjöl:
Epter spurde Uttektarmadurenn hvert Kyrkiunne og Beneficio filgde nockur
Skiöl og Document, og frammvísade Æru Verdigur Sr. Sæmundur Jonsson 5
608
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Kalfskins Bref, eitt þeirra daterad 1580 med þremur Jnnsiglum ad mestu
heilum, en 4um afbrotnum, sem er álit Hr. Gudbrands B(isku)ps um Eigner
þessa Beneficii i Víkum ut, annad er Vitnisburdur um Máldaga utskrifft
StadarKyrkiu af Hóla DómKyrkiu-Bockum under tveggia Manna Jnnsiglum,
annad þeirra heillt hitt i burtu, daterad 1599. Þridia er Vitnisburdur Einars
Runolfssonar med heilu Jnnsigle 1567 um lodarfiska tekiur Stadar Presta í
Nattfara Víkum - fiórda Vitnisburdur Gunnsteins Stullasonar og Þorgríms
Þolleifssonar med 2ur heilum Jnnsiglum um Sama efne, dat. 1601. fimta er
Vitnisburdur Olafs Prests Thomassonar um hid sama med heilu Jnnsigle
1604. Eirnenn frammvísadest hier á pappir umþeinking Hr. Gudbrandz um
Stadar eigner i Víkum dat. 1613. med hans Eigenn underskrifft. [Síðan eru
taldar visitazíur og úttekt]. Auk þessa framm koma hier Vitnesburder ymsra
Manna um Máldaga og eigner Stadar Kyrkiu med gamallre hönd á Pappír í
qvartforme a 12 blödum. ... 613

Afrit af vitnisburðum frá því í byrjun 17. aldar, um eignir Þóroddsstaðar, eru
skráð í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905. Hefur það væntanlega verið gert vegna
deilna um Torfunes (sjá þar). Þarna er vikið að Gönguskarði og Tjarnahverfum og
selstöðu.
Helgi Þórisson vottaði og prestarnir Þorsteinn Illugason í Múla og Ólafur
Tómasson á Hálsi báru honum vitni:
Svofeldan Vitnisburð ber Eg Helgi ÞórirsSon at Eg bió i Kinn á Geirbiarnar
stoðum i 10 ár, þá Sr. Sigfus heitin Guðmundsson hieldt Stað i Kinn og
samfeld 13 ár átta Eg Kyrkju Sokn til Staðar, heirða Eg at Sigfus Prestr
logfesti Staðin, og Kyrkiunar Eýgn með Jtölum, ÓfeigStaði, Torfunes
Tiarnahverfin eystra og vestra á GaunguSkarði, … heirda Eg sagt, at þá Sr.
Sigfus heitin Guðmunds son kom til Staðar, hefði Magnus Jóns son, sem þá
átti Háls, fært Sigfúsa Presti Álftar Egg af Gaunguskarði, og sagt hönum að
hann ætti þaug, [hér er fellt úr það sem lýtur að Torfunesi og Hálsi] og til
sanninda her um, set Eg mitt Jnsigli fyrir þennan minn vitnisburð, hvör
skrifaður var að Höfða i Höfðahverfi þann 26ta dag Martii, árum eftir Guðs
burð 1601 614

Um vitnisburði Helga, sjá Torfunes.
Ívar Bergþórsson vottaði og Oddur Jónsson og Ólafur Tómasson prestar báru
honum vitni:
Það meðkenni Eg Ivar Bergþors Son, með þvi öllum er skyldt Sannleikanum
vitni at bera, og Eg er til þessa krafður, að Eg var heimilismaður Sr. Sigfúsa
heitins Guðmunds Sonar á Stað i Kinn 4r ár samfleitt, … Sömuleiðis vissa Eg
at Þorkell Magnuss Son magur Sr. Sigfusa heitins, hafði til láns af opt
nefndum Sigfúsa Presti Selstöðu i tiarnahverfi á gaunguSkarði, þegar han bió
613
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á Hálsi i Kinn. … og til Sanninda hier um, set Eg fyrir neðan minn vitnisburð
mitt Jnnsigli, giefin og skrifaður á Sigurðarstoðum i Bárðardal þan 13d<a>
dag Juli 16[síðustu tölurnar ólæsilegar]. 615

Þorbjörg Jónsdóttir gaf vitnisburð um selstöðu á Gönguskarði:
Svofeldan vitnisburð ber Eg Þorbiorg Jónsdóttir, að Eg átti heima á Hálsi i
Kinn hiá Þorkeli Magnuss syni og Eg var Selraðskona hans á gaunguskarði,
og eigi vissi Eg annad né heirði en að nefndur Þorkell hefði þá Selfor til láns
af Siera Sigfúsa á Stað, o[g] þá Ingibiorg dótt<ir> Sr. Sigfusa kona Þorkels
andaðist, var [Eg] á Hálsi, og kom Eg út til Staðar með Þorkieli hússbónda
min[um] á Sunudagin i Fardögum, og heirða Eg Sigfusa Prest tala við Þorkel
Magnuss son, at hann hefði nú i 15 ar lieð honum Þorkeli þá Selför á
gaunguskarði, með nokkrum fleiri orðum, sem Eg ekki vil setia i þennan
vitnisburð, og það sagðist Sr. Sigfús giört hafa hennar vegna, sem þa var i
mold komin. her eptir má Eg svérja ef þurfa þikir!
…
Þat meðkennum við undirskrifaðir, að við heirðum Þorbiörgu jonsdóttir bera
svo látandi vitnis burð, sem hér fyrir ofan skrifaður stendur og til Sannenda
herum eru okkar nöfn her undir sett arit 1611 Hallur Þórarins Son og Jon
BiörnsSon 616

Máldagi Þóroddsstaðar var bréfaður af séra Illuga Helgasyni árið 1644. Þar er
fjallað um Tjarnahverfi, sjá undirkaflann um Tjarnahverfi. Segir Illugi það fasteign
Staðarkirkju sem hann viti um:
Med Seliadal Hier fyrer Ofann Og Heima lande Stadar i kinn, alt ut under
Vothamra Og sudur i Ofeigstada landa Merkia gard; þvi Kotenn bæde
Ofeigstader og Torfunes hafa liósa landa Merkia garda á bádar Sydur, so ad
eingenn þórf er ad þræta umm þeirra land. .... 617

Þeir Sturli Árnason og Halldór Torfason settu nöfn sín undir máldagann og
vottuðu með því að séra Illugi hafi farið satt og rétt með.
Til er svohljóðandi vitnisburður um landamerki Þóroddsstaðarkirkju frá 1696:
Þad er gódum mönnum kunnugt og vitannlegt ad vid under skrifader menn
vorum börn fædder ä Stad i Kinn og þar uppalder til full tiida manns alldurs
Ära svo og framm veiges þar Heimeles faster Jnn til þess ad Vid Vorum
komner ä fertugs Alldur og Hejrdum Vid Alldrej Ägreining eda efa seme af
Nockrum manne ad Kÿrkiann ä Stad i Kinn ætte ecke óslited land ä millum
Skialfanda fliótz og Rángár, utann frä Ärenda og framm i þann Gard, sem
liggur Austann frä fÿrrnefndu fliote og Vestur i gamla Rängär far Veg, Hvad
þä var so kallad, Rædur þä Annar Gardur þadann frä Vestur i móte þeim
Garde sem liggur i fiallenu Og Skilur lönd ä mille Stóra Häls og Torfuness
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sem er heimaland Stadar Kÿrkiu, og munu þad Nÿmæle Vjrdast meiga vilie
Nockrer þessum Landamerkium Raska Nu ä þessum tïmum, og þessum
Vitness burdar ordum til frekare stad feste Skrifum Vid ockar Nöfn ä þetta
Vitness burdar blad ad Itrafialle i Adalreikiadal Hvert ut var giefed þann 7
dag Junji þess ärs 1696.
Helge Jllugason m E H. Jon Illugason m E H. 618

Lögfesta séra Jóns Þorleifssonar í Múla fyrir Syðri-Leikskálaá frá 21. apríl
1749 tilfærir eftirfarandi mörk milli hennar og Þóroddsstaðar:
J þridiu grein ä Leikskäla AA Sydre, land uppä Seliadal, allt frä Leikskäla är
gile, framm i Sandskard J þann læk sem rennur utann undir Diupa dal, þar
sem kalladur er Längemelur, rædur so lækur sä úr Sandskarde og ofann i ä, og
þvert vestur i Sperdlagil. 619

Sæmundur Jónsson prestur á Þóroddsstað lögfesti land kirkju sinnar 6. júní
1761 til eftirfarandi takmarka:
Lög feste eg allt Heimaland þessarar Þoroddstadar Kÿrkiu, Ófeig stade,
Torfunes, Stadarfót, og Stadarbacka med þessum landamerkium ad Sunnann
frä garde þeim sem liggur Vestur frä Flióte i þad Kÿlfar sem ad fornu Hefur
Kallad Vered gamle Rängär Farvegur, Rædur þä sä Farvegur Effter sem hann
liggur til Sudurs og Sudvesturs Framm effter Fætenum þar til sä gardur
Kiemur i Hann ad ofann frä Ränga, sem liggur rett Vestur i móte þeim
landamerkia garde, er Kiemur ofann ur fiallenu og Skilur Lönd millum Häls
og Torfuness.
…
Enn ad utann verdu eru Landamerke /: So kallader / Vothamrar, giegnt ur
þeim ä bädar sÿdur til Vesturs allt uppä Seliadal, Enn til Austurs ofann i Fliót;
Sömuleidess lög feste eg Seliadal og Gaunguskard allt Jnn ad Þreingslum –
Nema þau Jtök sem adrer menn med Rettu ä þvj eiga; ... 620

Lögfestan var lesin á manntalsþingi að Ljósavatni 8. júní 1761 og aftur á sama
stað 8. maí 1762, 13. maí 1763, 5. júní 1764 og 17. maí 1765.
Lesin var upp lögfesta séra Sæmundar Jónssonar fyrir Þóroddsstaðar beneficio
á manntalsþingi á Ljósavatni 3. maí 1785. 621 Væntanlega hefur það verið sú sama og
1761.
Í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905 eru skráðir vitnisburðir um landamerki
Þóroddsstaðar og Geirbjarnarstaða frá árunum 1770 og 1794.
Í vitnisburðinum frá 1770 segir:
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Vitanlegt giörist hér með, at fýrir tveimur árum nærstliðnum, var Eg tyu?? ár
á Geirbiarnar Stoðum búandi voru um sagðan tima minnar þar veru
landamerki kölluð og haldin á millum Þóroddstaðar og Geirbiarnarstaða
svokallaðir vot hamrar, þeir sem neðst standa i Fiallinu, og siáanlega alltið á
Sumardag votir eru, gekk Fé mitt yduglega suður fyrir þessi landamerki, svo
og slæddust á stundum Kindur að framan frá Þoroddstað ut fýrir (þessi merki)
þaug hvað allt af gékk, frá upp hafi til enda á báðar siður, milli min og
Prestsins Sr. Sæmundar án alls ágreiníngs méð mestu Friðsemj! Þessu til
Staðfestu er mitt undir skrifað nafn að Finnstöðum þan 21 Júli 1770.
Wigfus PetursSon 622

Vitnisburðurinn 1794 miðar við miðja Vothamra:
Hér með vitna Eg undir skrifaður, þat Jeg af Forverium minum heirt hefi, og
siálfur um 12 ára tima tilvissi, haldit var um landamerki milli Þoroddsstaðar
og Geirbiarnarstaða, í miðia vothamra, rettlinis til efstu Fiallsbrunar og Flióts
að svo kölluðum landkyls enda, og þetta án als ágreinings blífanlegt til
Staðfestu mitt undirskrifað nafn á Tiörn í Aðalreikiadal dag 6ta Septembris
1794 Thorkell Vigfúss Son
N. b. Minn Sæli afi for að Geirbiarnarstoðum eptir Wigfus og var þar þaug
2 ár sem hans firr nefndur vitnisburður umgetur liðin frá þvi hann þaðan for
að Finstoðum, enn eptir minn sæla afa fór Andres þángað, og vildi endilega
eyga svo lángt sem minn sálugi afi hafði slegit, sem Beneficiatus Staðar uppá
hans land, þaug 2 ár sem hann bió á Geirbiarnarstoðum og eptir hönum hefur
liklega mágur hans Sören upptekið at kalla þrætupart þat landstikki sem er á
milli vothamra og Stóruskriðu
allt her nu infært að framan, er orðrétt útskrifat sumpart af einstökum
Fidimeruðum afskriftum enn meiri part af Fidimeruðu Skiala Safni, frá 1644
með 2gia Manna viðrs<i>on?? auk afskrifara, og samanburði við original
Skiölin, vitnar Eg E ThorleifSon pt. Prestur til ÞóroddStaðar og Liósavatns. 623

Lögfesta fyrir Þóroddsstaðarbeneficio var lesin upp á manntalsþingi á
Ljósavatni 24. maí 1804. Inntaks er ekki getið en fram kemur að lögfestan hafi verið
óáfrýjuð. 624 Nákvæmlega það sama átti sér stað á sama stað 11. maí 1810. 625 Lesin
var upp lögfesta séra Einars Hjaltasonar fyrir Þóroddsstaðarbeneficio á manntalsþingi
á Ljósavatni 29. maí 1811 og aftur á sama stað 5. maí 1812. Inntak hvorugrar
lögfestunnar kemur fram. 626 Aftur var lesin upp lögfesta fyrir Þóroddsstað á
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manntalsþingi á Ljósavatni 12. maí 1813.627 Lögfesta séra Einars Hjaltasonar fyrir
Þóroddsstaðar beneficio var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 28. maí 1822. 628
Eiríkur Þorleifsson prestur á Þóroddsstað lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar
12. maí 1828. Í lögfestunni segir:
Lögfeste eg Allt Þóroddsstadar Kyrkiu Heimaland og Ófeigsstade og
Torfunes, stadarfót og stadarbacka, sem nú er Eija í Fliótinu; fyrer Vestann
hann Lögfestist allt fliót Med allre Veide, enn til [til, ofan línu] austurs
Hálfqvísl og allt fliót hállft ad Sunnan og Nordann, fyrer Kyrkiu Jardanna og
stadarens heima Lande, til Jafns Vid þá Menn [þá Menn, tvítekið] sem Lönd
Eiga ad Austann ... 629

Síðan segir:
Sömuleidis lögfeste eg Gaungu Skard allt, Inn í Midþreingsli, og þadann frá
ad samföstu ítölulausu Lande, Lögfestist Seliadalur Allur til Nordurs, þar til
komid er geingt Midpúnte Ytstu Vothamra, þá beinleidis um þvert allt austur í
Fliót, Enn ad sunnann Rædur gardur frá flióte, svo gamall árfarvegur, Uns í
Hann kiemur annar gardur sem loks liggur til fialls og skilur lönd milli stóra
Háls og Torfuness, og Rædur sá stefnu til brúnar, og svo þvert Vestur á
Dal. 630

Lögfestan var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 16. maí 1828. Þá
mótmælti Jakob Pétursson hreppstjóri Helgastaðahrepps lögfestunni því að hann taldi
að hún gengi upp á Kotamýraland, suður fyrir garð þann sem liggur fyrir utan
Náttfaralæk. 631
Lögfesta séra Eiríks Þorleifssonar fyrir eignum og ítökum
Þóroddsstaðarprestakalls var lesin upp á manntalsþingi á Helgastöðum 4. júní 1832.
Inntak lögfestunnar kemur ekki fram en henni var mótmælt af staðarhöldurum
Grenjaðarstaðar og Helgastaða ásamt Jakobi Péturssyni hreppstjóra vegna Kotamýrar
fátækraeignar. 632
Á manntalsþingi á Ljósavatni 13. júní 1832 var lögfestu séra Eiríks að nokkru
leyti mótmælt af Jóni Jónssyni fyrir hönd Draflastaðakirkju. 633 Eiríkur Þorleifsson
prestur á Þóroddsstað mótmælti lögfestu séra Skúla Tómassonar í Múla fyrir SyðriLeifsskálaá (Syðri-Leikskálaá) sem lesin var upp á manntalsþingi 30. maí 1837.
Inntaks hennar er ekki getið en hann mótmælti því að hún tileinkaði Leifskálaá landið
milli Sandskarðsgrófar og garðs þess sem sé fyrir framan Leifskálaársel. 634
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Eiríkur Þorleifsson prestur á Þóroddsstað skrifar Steingrími Jónssyni biskupi
11. september 1828 og aftur 2. febrúar 1829 og sendi honum m.a. afrit af skjölum er
vörðuðu eignarheimildir kirkjunnar og athugasemdir hans við sum þeirra. 635 Virðist
málið fyrst og fremst snúast um Náttfaravíkur og verða útdrættir úr bréfum Eiríks og
svari biskups teknir upp þar.
Eiríkur Þorleifsson skráði minnisgrein um Þóroddsstað og eignir hans einhvern
tímann á árabilinu 1832-1834. Þar stendur:
Þareð miög margt af áriðandi Fornalda Sk<i>ölum þessarar Kyrkiu er
sumpart giörsamlega tapað, enn sumt, það nefnilega af þvi ennþá til verandi,
sem ei hefr verið innfært hér að framann liggur við töpun, þess vegna in færist
hér i hugleiðing af Prófasts Skipan hér að framan dateraðri að Laufasi þann
15da Des 1749 eptir fýlgiandi Máldaga Skrá er og ásamt öðru innfærast þarf
varúðar vegna í þann orskamt [þetta orð er torlæsilegt] upp rettanlega nía
KyrkiuStól af þeim sem auðnast að upp byria hann, hvört það væri Eg, eður
annar maður
Kyrkian á Þóroddstöðum i Kinn er helguð Mariu og Nicolao, til þessarar
Kyrkiu liggur allt Heimaland, hvar i að eru þessi Hiábýli: Staðarbakki,
LoddaStaðir, Gyssurshús, ÓfeigStaðir, Torfunes, Árgerðis Land tiarnahverfi
hið eýstra og hið vestra, (nb. 1 Forntiða Skial segir svo Árgerðis Sel á
gaunguskarði) Naustavyk, Wargsnes, Kotamyri;
…
að ofanskrifuð Máldaga Skrá sé rétt samhlióða þessa Staðar Kýrkiu
Máldögum yfir höfuð samannteknum eða lesnum og samanbornum við
annara Stiptana Máldaga, sem og konúnglegar Jarðabækur Árna og Skúla
Magnuss sona. vitnar
E Thorleifson
n. b. götu, Hátún, Hnausa, Geitagerði, Finnsbæ, nefna hvörki Maldagar né
Jarðabækur alltsvo hafa þaug Hiabyli alldrej lögbyli verið.
Hiáteiknanir við framanskrifaðann Máldaga og Jardabóka útdrátt.
að Fornalda Skýrsla eður Máldagi fyrir Heimalandi þessa Staðar segir það
vera frá merkigarði útfrá Hálsi til miðs Stóra vot hamars, önnur Skiöl ségia
landkils enda eður uppsprettu á Pollalæk (kýli) milli miðsflióts og mið Fialla
fýrir vestan Seliadal, og frá hans mynni gaungu Skarð allt milli Fialla brúna
Há hriggs og Þreinginga, og allt bú land i Výkum milli Hvanndala og Svinár
undantekningar laust, eg eins undantekningarlausir eru allir Máldagar
áhrærandi rekan inn frá ófeigs hellir til Flióts óss, eða Galta fialls hellirs i hið
minsta sagt.
að ej hafi verið hér fleiri enn 11u býgðir Bæir i Sókninni þá Auðun Biskup
visiteraði hér árið 1318 sýnir sá Máldagi og þar á meðal af hiábylum þessa
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Staðar einungis ÓfeigStaðir og Torfunes, öllum öðrum þá óbyggðum
hiábylum og Jörðum So samsleingir sá Máldagi við heimalandið siálft [hér
kemur viðbót utan af spássíu: sem þessa Staðar jtölulausri Eygn] án þess að
nefna þaug sér i lagi, og téðs Máldaga, eða Sr. Stulla þess, sem þá var hér
Prestur, ógreinilegu frásogn um þessa Staðar Eygnir, hafa yngri tiða Byskupar
eptir skrifað. [Síðan koma athugasemdir varðandi Náttfaravíkur]. 636

Eiríkur Þorleifsson skráði eftirfarandi í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840–1905:
Aðrar áriðandi Skyrslur eru infærðar i þann firri Kyrkiustól, fleyrstar allar
sem Eg nú fæ mynnst, Jarðabókin af 1760 telur Þórddstaða Bújörð 25
hundruð að dírleika og henni fylgiandi öll hin sömu hiából sem i þeim fýrsta
Máldaga eru nefnd a nafn, og af hvörium nú er 3 býggð, nefnilega Naustavyk
með 60 alna landskuld og 6túngi vöðu Sels veiða i Eptirlag úr landtogs
nótlögum, þar á og med réttu að vera þat Kýgyldi, sem nú er á Staðnum, og i
nærstliðins árs Spesifikation talit með túnsendakoti. ÓfeigStaðir, að réttu með
60 álna, enn uppfærðir til 80 álna landskuldar, fýrir Hagbeitar og Heiskapar
hlunindi i siálfu Staðarins landi, þar er og eitt Kugildi fylgiandi Torfunes heilt
eður allt spesifiserat með 60 alna landskuld og einu Kúgildi; Staðarbakki er
óbyggilegur þvi þan landstrimil, á hvörium Kotið stóð, er i öndverðu var á
fastur Ofeigstaða og Staðar landi hefur Fliótit svo brótit fra meginlandinu hér,
at Strimill sá er at kalla vorðin á austur síðu þess, Loddastaða Bær með öllu
burtbrotin af Fliótinu, Gissurs hús eru þrisvar, svo skiöl um hafist, eýdd af
Snióflóðum, Gata, Hatun, Hnausar og Túnsendakot, hafa og, þó hvörki
Máldagar né Jarðabækur géti þess, verit byggð einhvörn tíma í Gamladaga,
sömuleiðis Skálavyk; Ytra – og – Syðra Samtýni og Finns bær i vykum, Tuns
endaKotit hefir Eg bygt er þat núna með 30 álna landskuld, þángat er og i
nærst liðins ár Spesifikatión raðstafað þat eina Kugildi, sem á Staðnum hefur
nú nokkra Stund verit, Wargsnes i výkum væri enn þá býggilegt enn
Naustavyk ma ei missa þat ella býggdist hun ej, þvi landit er þar svo af sér
geingit vorðið, Kotamýrabol og land er Kyrkiunni ránglega frákomit einsog
yfirlýst er í nærstliðins árs Spesifikation, og fleyra, og eru nu talin öll þau
hiából er þessum Stað hafa fylgt at fornu, svo vel óbyggð sem byggð Byli
nu 637

Í afriti séra Eiríks Þorleifssonar af óársettum máldaga Þóroddsstaðar eftir bréfi
í kirkjustól kirkjunnar segir:
Þessi er Máldagi Kyrkjunnar ad Þóróddstödum í Kinn, þá Ingimundur Prestur
Einarsson Fóstri Gudmundar Biskups Góda var þar á Stadnum, ad: Kÿrkjan á
Þoroddstödum í Kinn, er helgud Marju og Nicolao; Til Kÿrkju þessarar liggur
allt heimaland, hvarí ad eru þessi hjábýli: Stadarbakki, Loddastadir,
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Gissurshús, Ofeigstadir, Torfunes, Argerdis- Selför edur Tjarna-hverfi hid
eÿstra og hid vestra, Naustavík, Vargsnes, Kotamýri;... 638

Skúli Tómasson prestur í Múla skrifaði biskupi 4. febrúar 1842 vegna deilu
hans við séra Eirík Þorleifsson á Þóroddsstað. Þar segir hann að sjá megi með
samanburði við jarðabók amtsins frá 1832 og máldaga stiftanna gerðum eftir fornum
skjölum og máldögum kirkjunnar að eitt og annað hefur breyst í afskriftum
máldaganna í gegnum tíðina. Í fyrsta lagi bendir hann á að í því afriti af eignum
Þóroddsstaðar, sem sent hafi verið biskup, segi:
... ad Nordann, Ur Midjum Stóra Vothamri ... 639

Þessa takmarks sé hins vegar ekki getið í þeim þremur máldagaafritum sem
hann hafi séð og lætur fylgja með bréfi sínu til biskups. Hann neitar því hins vegar
ekki að merkin milli jarðanna kunni að vera við Vothamra sem séu dálítið klettabelti
neðarlega í fjallinu og sagður góður spölur á lengd er liggur út og suður. Hann segist
hafa séð tvær lögfestur forvera séra Eiríks, aðra en þá síðustu, sem taki öðruvísi til
orða og segi út að eða við Vothamra en séra Eiríkur vilji hins vegar teygja þetta út í
miðja Vothamra. En við það missi Geirbjarnarstaðabóndi gott stararslægjustykki sem
nái frá syðri enda alls Vothamarsins og út að miðju hans neðan undir fjallsbrekkunni
og fram undir sjálfan fljótsbakkann. Hann bendir því á ef einungis það afrit, sem séra
Eiríkur hafi sent biskupi, taki svo til orða en frumrit máldaga og kálfskinnsskjala
Þóroddsstaðarkirkju geti þess ekki og lögfestur forvera séra Eiríks segi aðeins út að
eða við Vothamar þá verði að ætla að hann hafi of frekt til orða tekið.
Í öðru lagi getur hann þess að eftir að séra Eiríkur tók við Þóroddsstað hafi
komið upp þræta um „afréttarlandið“ á Seljadal sem liggur vestan undir svokölluðu
Staðarfjalli sem er milli Þóroddsstaðar og Geirbjarnarstaða. Syðri-Leikskálaá, sem
stendur fast við mynni Seljadals og enda hans, eigi hvort tveggja selstöðu og nokkurt
land fram eftir dalnum vestanverðum. Múlaprestur segist ekki vita til þess að deila
hafi áður risið upp milli Syðri-Leikskálaár og Þóroddsstaðar fyrr en í tíð séra Eiríks.
Því til sönnunar lætur hann fylgja með bréfi sínu þrjár lögfestur fyrir Syðri-Leikskálaá
eina með sínu nafni undir en hinar tvær með nöfnum forvera hans, séra Þórarins
Jónssonar og séra Jóns Þorleifssonar. Lögfestur forvera hans beri með sér að umrætt
land hafi verið óátalið í þeirra embættistíð. Hins vegar þegar hann lögfesti SyðriLeiksskálaá 1837 þá hafi séra Eiríkur mótmælt henni og tiltekið garð fyrir framan
Leikskálaársel sem enginn núlifandi maður kannaðist við. Til þess að komast að hinu
sanna í málinu riðu þeir séra Skúli og séra Jón Kristjánsson, eftirmaður séra Eiríks á
Þóroddsstað, með tveimur mönnum fram um dalinn í leit að garðinum. Hann fannst þó
ekki á veginum frá Leikskálaárseli fast fram í Sandskarð eins og lögfestan frá 1749
sýni og ætíð var óátalin. Í skjalasafni séra Eiríks hafi hann hins vegar fundið
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minnisatriði hans um téðan garð en þann póst megi lesa aftan við máldagann sem sé
auðkenndur með qq. Það sé því enginn von til þess að þessi garður sjáist nú hafi hann
nokkurn tíma verið til þar sem hann var hvorki sýnilegur né nefndur á nafn 1644. Það
sé því vandséð á hverju séra Eiríkur byggi mótmæli þau sem hann lét færa inn í
lögfestuna fyrir Syðri-Leikskálaá frá 30. maí 1837.
Loks tilfærir séra Skúli fyrrnefndan póst séra Eiríks sem hljóðar svo:
Þessvegna verdur su bejnasta Stefna, ad vera takmark her, austann frá
Skjálfanda Fljóti, og Vestur um Seliadal þverann ... 640

Um þetta segir séra Skúli að þeim öllum hafi komið saman um þegar þeir riðu
á dalinn síðastliðið sumar að væri tekin bein stefna frá syðri enda stóra Vothamars að
austan úr miðmorgunsstað til miðaftansstaðar þá mundi stefnan upp á þennan
grundvöll frá háaustri til hávesturs í Sandskarð einmitt nást rétt. Einmitt eins og
viðgengist hafði áður en séra Eiríkur kom til Þóroddsstaðar.
Biskup Íslands skrifaði Þingeyjarprófasti 12. september 1843 og greindi
honum frá úrskurði sínum í landamerkjaþrætu Múla- og Þóroddsstaðarpresta. Þar
kemur fram að í þrjú ár eða síðan 2. febrúar 1840 er séra Skúli bar málið fyrst upp við
hann hafi verið landamerkjaþræta milli Þóroddsstaðar og Múlakirkjujarðanna
Geirbjarnarstaða og Syðri-Leikskálaár. Biskup rekur gang málsins og bréfaskipti sín
við prestanna en úrskurðar síðan og víkur þar að Seljadal:
Efter ad eg hefi yfervegad þessa Landamerkia Þrætu, af beggia Alfu, get eg ej
ödru Komist nær, enn ad Skjölinn frá Þoroddstödum, hljóti ad hafa mejra
Gilde, enn þau frá Múla, og Urskurda þessvegna hér med: ad Þoroddstada
Prestakalli Skuli tilheira þeir umþrættu landspartar soleidis: ad Landamerki
milli Þoroddstada og nefndra Jarda, Geirbiarnastada og Sidri Leifskalár, skuli
vera Midur Stóri Vothamar, og gegnt úr hönum a bádar Sydur, til austurs
ofann i Fliot, enn til Vesturs allt uppá Seliadal, ad Sömu Stefnu ljnu, i
Gardinn, Sem liggur Skamt fra Leifskalarseli (hvört heldur hann finst fyrir
Nordann þad, eda Sunnan) tilheiri Seliadalur allur Þoroddstödum. ... 641

Loks eru talin upp frumskjöl sem sendast prestunum aftur en allmörg þeirra
virðast hafa glatast, einkum varðandi Þóroddsstað.
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns árið 1712 voru ítök
staðarins að finna í máldaga kirkjunnar og þau væru ekki undan henni gengin.
Grasatekja var bjargleg fyrir heimilið og úthagar góðir og miklir. 642
Prestssetrið Staður eða Þóroddsstaður er sagt 25 hundruð samkvæmt
jarðamatinu 1804. Árstekjur af afréttarleigu eru einn ríkisdalur. 643
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur m.a.:
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Þóroddsstaður áður talin 25 hndr. að dýrleika. ... Þar er landrými bæði heima
og til afrjettar. ... 644

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að ekki finnist þinglesin landamerki
fyrir Þóroddsstað. Síðan er nefnt að landamerki hafi verið útbúin milli Staðar og
Ófeigsstaða árið 1915. Eftirfarandi upplýsingar um Þóroddsstað eru úr sama mati:
Búfjárhagar. Land er mjög víðlent og allkjarngott, en liggur sumt fjarri, svo
sem á Seljadal. Gripahagar góðir á sumrum. ... Fjárgeymsla fremur erfið.
Jörðinni fylgir afréttur: Seljadalur vestan ár. Meira en nægur fyrir jörðina. Á
afreitt [svo í forriti] þeirri má heyskap hafa, en erfitt mjög. ... Jörðin er talin
eiga ýmis ítök hér og þar, svo sem: Land ítak á Gönguskarði. Skógarítak í
Hóls og Ystafellskógi; rekaítak í Náttfaravíkum og upprekstur. ... 645

Landamerkjabréf fyrir Þóroddsstað var útbúið þann 10. apríl 1923. Því var
þinglýst 1. júlí 1925. Þar kemur eftirfarandi fram:
1. Að norðan eru merkin í vörðu sem stendur á bakkanum vestan
Skjálfandafljóts, þaðan stefna syðst í Augnakíl og eftir vörðum upp fjallið
vestur í Seljadalsá. Þá ræður nefnd á merkjum uns komið er gegnt
Sandskarðsgróf, en hún ræður merkjum milli Þóroddstaða að norðan og Syðri
Leikskálaár alla leið vestur í Sperðlagil.
2. Að vestan ráða merkjum há grjótin vestan Seljadals, uns landeign
Ófeigsstaða tekur við eftir því sem vörður á merkjum vísa til.
3. Að austan ræður Skjálfandafljót, Meginfljótið nyrðst að Staðarbakka, þá í
miðja kvísl austan Staðarbakka að Ófeigsstaðamerkjum í Bakkanum.
4. Að sunnan eru merkin eftir vörðum yfir Staðarbakka þveran, þaðan í vörðu
á Vesturbakka Skjálfandafljóts, sem stendur við vírgirðingu þá, sem nú ræður
merkjum yfir „Fót“. Þá beint í vörðu sem stendur í holtarótum ofan við
Mýrina vestan Rangár. Þaðan eftir vörðum þvert upp fjallið vestur í
Seljadalsá. Á Seljadal vestan árinnar tilheyrir Þóroddsstað 2/3 af landeigninni
milli merkja Torfuness að sunnan og Syðri-Leikskálaár að norðan. Er
lan<d>eign Þóroddsstaða á þessu svæði nyrðri hlutinn aðgreindur með
Mer<k>javörðum. 646

Landamerkjabréfið var samþykkt af: Sig. Sigurðssyni umráðamanni
Þóroddsstaðar og Syðri-Leikskálaár, Baldvin Baldvinssyni eiganda Ófeigsstaða,
Friðgeiri Kristjánssyni ábúanda Þóroddsstaðar, Þórði Stefánssyni eiganda
Geirbjarnarstaða, Hjálmari Kristjánssyni eiganda Húsabakka og Friðfinni Sigurðssyni
eiganda Rauðuskriðu.
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Þann 30. ágúst 1947 voru úttektarmennirnir, Baldur Baldvinsson og Sig(urður)
Geirfinnsson, beðnir um að ákveða landamerki jarðarhluta Eiðs Arngrímssonar bónda
sem bjó á helmingi Þóroddsstaðar. Þau voru ákveðin þannig:
1. Tún: Frá Bæjarlæk að sunnan norður að túni Staðarholts.
2. Mýri vestan Rangár:
Merki að sunnan: Staðartröð.
Að norðan: Bein lína úr Hestakíl við Rangá vestur á aðalveginn í þverskurð í
túni.
Að vestan: akvegurinn.
Að austan: Rangá.
3. Staðarfótur:
Að sunnan landamerki Engihlíðar að norðan.
Að norðan: Landamerki Staðarholts og auk þess allbreið sneið í Fótartánni,
norðan Staðarholtsengja, afmörkuð með vörðum á bökkum Skjálfandafljóts,
og Rangár.
Að austan: Skjálfandafljót.
Að vestan: Rángá.
4. Norðurmýri
Engjastykki milli fjalls og Skjálfandafljóts, 1000 m. á breidd, frá norðri til
suðurs afmarkað með vörðum.
5. Staðarbakki:
Engi þar er óskipt milli ábúenda gamla Þóroddsstaðar, er svarar til þess að
þessi jarðarhluti eigi þar 5/12 engja.
6. Beitiland er óskipt. 647

Í svari prestsins á Vatnsenda við fyrirspurn til biskupsstofunnar í Reykjavík
um ítök kirkna, dags. 1. febrúar 1954, tilgreinir hann m.a. „afréttarland á Gönguskarði
á Kinnarfjalli.“ Jafnframt kemur fram að hann hafi ekki notið umræddra ítaka á
nokkurn hátt þau 25 ár sem hann hafi verið þar prestur. 648 Hinn 4. maí árið 1954 ritar
Biskup Íslands sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf og lýsir „Afréttarlandi á
Gönguskarði“ sem ítaki Þóroddsstaðarkirkju, sbr. lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af
jörðum. 649
Nýbýlið Engihlíð var stofnað árið 1946 á fjórðungi Þóroddsstaðar. Síðar, árið
1975, var hluti Engihlíðar keyptur af ríkinu. 650 Endurlandskipti voru gerð milli
Engihlíðar og Þóroddsstaðar 10. desember 1987 og skiptin miðuð við að Engihlíð
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fengi 5/12 lands en Þóroddsstaður 7/12. Skiptin virðast miðuð við land neðan
þáverandi hagagirðingar, enda segir í c) lið:
Staðarbakki og annað óskipt land jarðanna og hlunnindi skulu vera óskipt
sameign jarðanna í hlutföllunum:
Engihlíð 5/12
Þóroddsstaður 7/12 651

Í framhaldi af landskiptunum voru Engihlíð afsalaðir 2/10 hlutar jarðarinnar
Þóroddsstaðar 10. júní 1988. 652
Þóroddsstaður er sagður af Jóni Sigurðssyni eiga mikið fjalllendi uppi í
Seljadal og Gönguskarði. Staðarselið forna sé að vestanverðu á Seljadal, og sjáist þar
miklar rústir. 653
5.31.1 Tjarnahverfi eystra og vestra
Máldagar Auðunar rauða Þorbergssonar biskups eru frá 1318. Þar kemur fram að
Þóroddsstaðarkirkja eigi:
Tiarnahuerfe hid eystra og vestra. 654

Í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394 655 og Ólafs Rögnvaldssonar frá
1461-1510 656 segir að Þóroddsstaðarkirkja eigi Tjarnahverfi eystra og vestra.
Til er í tveimur afritum skýrsla yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju eftir máldögum
og hefð frá 1599. Þar er mörkum Tjarnahverfa lýst. (Tekin uppskrift Skúla
Tómassonar um eignir Þóroddsstaðarkirkju frá 1599 gerðri 21. mars 1831 en uppskrift
komin frá Eiríki Þorleifssyni á Þóroddsstað er samhljóða en þar er máldagaskýrslan
sögð skrifuð af prestunum Ólafi Tómassyni og Gamla Ólafssyni eftir fornum
skýrslum):
... Her ad auk á Kirkiann á Þóroddstad Gaunguskard allt ad austan, og
Selstödu þar; Hejtir þad land Austara og Vestara Tiarnahverfi; skal madur
fyrst standa á Tiarna Hóli, vid Eystri tjarnir; á Þóroddstadur þadann allt þad
land, er Sjónhending yfirgrjpur þar um hverfis, sem er Austari Partur af
Gaunguskardi. Sjdann skal standa á grjóthól, vid vestari Tiarnir, liggur þar til
Sjóndejlinginn i Þrejngslinn Eystri. ... 657

Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 greinir frá eftirfarandi:
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Kyrkia a Stad I Kinn
Hun a allt heima land, og þar til Ofeigs stadi, torfunes, og tiarna huerfi hid
eÿstra og vestra, ... 658

Tjarnahverfi og selstaða þar er nefnd í vitnisburðum sem sennilega hafa verið
teknir vegna deilna um Torfunes um 1611. Sjá kaflana um Torfunes og Þóroddsstað.
Máldagi Þóroddsstaðar var bréfaður af séra Illuga Helgasyni árið 1644. Þar
kemur fram að:
Tiarna Hverfed eistra Og Vestra sem Máldagenn Nefner er Selfór á
Gaunguskarde (i Háfum Fiallgarde Hier fyrer ofann bæena ligg<i>ande) og er
nú þetta sú Fasteign Stadar Kyrkiu sem eg af veit Med Seliadal Hier fyrer
Ofann Og Heima lande Stadar i kinn, alt ut under Vothamra Og sudur i
Ofeigstada landa Merkia gard; þvi Kotenn bæde Ofeigstader og Torfunes hafa
liósa landa Merkia garda á bádar Sydur, so ad eingenn þórf er ad þræta umm
þeirra land. .... 659

Í kirkjuskoðun árið 1686 og biskupsvísitasíu Staðarkirkju frá 1687 sem er að
finna í kaflanum um Þóroddsstað kemur fram að Þóroddsstaðarkirkja eigi
Tjarnahverfi eystra og vestra. 660 Einnig er minnst á að Staðarkirkja eigi Tjarnahverfi
hið eystra og vestra í eignaskrá kirkjunnar frá 1694 og í vísitasíum hennar frá 1702661,
1715 662, 1748 663 og 1828. 664
5.32 Ytri-Leikskálaá (Ytriskál)
Tvennir Leikskálar voru lagðir í kaupmála, 23. apríl 1427 (7. janúar 1428). Voru þeir
með Björgum í Kinn reiknaðir 50 hundruð. 665
Leikskáli er nefndur í skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi
1461. 666
Í landamerkjavitnisburði Tómasar Þorkelssonar um mörk Granastaða og SyðriLeikskálaár frá 11. nóvember 1580 segir að faðir hans hafði sagt:
... Leikskala aa Sydri ætti óslitit land fyr nedann þa ä Sem fellur framann af
Selia Dal Og ut i þann gard sem þa saust merki til ad uæri útuit Sandabrotinn
Sem köllut er Seyra ... 667
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Tómas segir ennfremur þegar faðir hans skipti Granastöðum og SyðriLeikskálaá á milli barna sinna þá hafi hann sagt að Ytri-Leikskálaá ætti hvorki land né
ítölu ofan yfir ána.
Kolbeinn Sölvason vitnaði um landamerki Leikskálaánna um miðja 17. öld. Í
vitnisburðinum segir:
Er þad first ad greina ad Salugi Syra Þorsteinn Jlluga Son Bigdj Mier
Mvlakirkiu Jord Sydri LeikskálaA: Og til Sagdi Landamerki A Milli
LeikskalaAnna þa A er þar rennvr J Millvm eptir þvi Sem hun hefdi ad
fornngilldu rvnnid, og f(yrir) Sig hefdi Adur halldit verit af Sýnum fodur, þvi
tilsagdi hann mier ad Jrkia þa hólma er kallast Landbrot og allann footinn vtý
sand A Jtem Selstodv A Selia Dal: … 668

Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir á Ytri-Leikskálaá hvannatekju litla í
ógönguklettum, sem eigi verði sótt fyrir utan mannhættu, einnig að úthagar séu
nægir. 669
Samkvæmt lögfestu séra Jóns Þorleifssonar í Múla fyrir Syðri-Leikskálaá frá
21. apríl 1749 eru mörkin milli hennar og Ytri-Leikskálaár svohljóðandi:
Fyrst mille Leikskäla AAnna, ä su sem þar rennur ä mille, efftir þvi sem hun
hefur ad fornu runned, So Jtre Leikskäla AA, ä ecke par austur yfir þann forna
farveg, ... 670

Lögfestan, sem Múlaprestur sagði byggða á skjölum og innsigluðum bréfum,
var lesin samdægurs fyrir manntalsþingsrétti á Ljósavatni. Sama lögfesta var lesin á
manntalsþingum á Ljósavatni 8. maí 1751, 26. apríl 1752 og 5. maí 1760.
Lesin var upp lögfesta fyrir jörðinni Ytri-Leikskálaá á manntalsþingi á
Ljósavatni 2. júní 1830. Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 671
Oddný Eyjólfsdóttir bjó á Syðri-Leikskálaá í um tíu ár, á Ytri-Leikskálaá í um
sjö ár og á Nípá í um fimm ár. Í vitnisburði hennar um landamerki Ytri- og SyðriLeikskálaár (frá 1753) segir hún að eftir því sem formenn hennar sögðu henni voru
mörkin:
... ä millum Nefndra Jarda leifskaala aanna, Nefnelega ad Sunnann og ofann
verdu nidur til gliufra, rædur AA su, er almennelega hefur kallast leifskaala
AA, enn þadann skähallt, rædur sa gamle og forne farvegur Ut austur, og
ofannverdt vid þær fornu reidgötur sem liggia fyrir ofann þann gamla og Sidri
leifskäla är Steck, beinleidis uti länghólma. Enn út frä sier hefur Itri leifskaalä
vered eignad i Svarthamar (og ödru Nafne Merkeklöpp) og þadann austur frä
rettsinis, i þann nu kallada Nÿa farveg sem nefnd AA giört hafde fyrir
farande, enn ädur rede gömul killda frä Hamrenum nidur i þann forna landa
merkia og Aar farveg, sem ädur umm getur; enn upp frä þeim Svart hamre
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vottar fyrer Garde, er liggur uppä Bruun, liggia so landamerkenn i Trantadal,
og þadann uppi Grästein, so i Starkhól og uppi Nÿpu; sömuleidis alla fialls
Hlid þar sudur frä, og i þau gil, Sem köllud eru Sperdlagil og Kollufiall. 672

Oddný segist ekki hafa vitað til þess að nein tvímæli eða ágreiningur hafi
leikið á ofangreindum landamerkjum meðan hún bjó í nágrenninu og allra síst er hún
bjó á Syðri-Leikskálaá. Það hafi ekki verið fyrr en síðar er hún bjó á Ytri-Leikskálaá
að bóndinn þar, Þorsteinn Guðmundsson (nú í Flatey), fór að deila um landamerkin
sem hana minnir að hafi verið um 1739 eða á hennar fimmtugasta aldursári. En hún sé
nú á sínu 64. aldursári. Hún segist hafa notið ókeypis heytaks í því takmarki sem
Þorsteinn deildi um þau sjö ár er hún bjó á Ytri-Leikskálaá. Oddný lofaði að sverja
sannleikseið vitnisburði sínum til styrkingar en hann var bréfaður á Jarlsstöðum 3.
mars 1753.
Steinunn Jónsdóttir var borin og barnfædd í Kinnarhreppi og hafði allt sitt líf
og búskapartíð dvalið í hreppnum að undanskildum fimm árum af þeim 63 sem hún
hafði lifað. Þau Eiríkur Bjarnason bjuggu í fimm ár á Syðri-Leikskálaá og eitt ár var
hún til heimilis að Björgum. Samkvæmt formönnum sínum og öðrum kunnugum og
skilríkum mönnum höfðu landamerki milli Ytri- og Syðri-Leikskálaár allan þann tíma
verið haldin þannig:
Nefnelega ad sunnann og ofannverdu AA Sú sem heiter Leifskäla Ä, Epter
þvi sem hún hefur ad fornu Runned, og So Skähallt ofarlega af Skridunne útj
Kÿl þann sem liggur fÿrer Vestann Reidgötur þær Er liggia Beinleidis útj
Länghólma ... 673

Steinunn sagðist reiðubúinn að sverja sannleikseið vitnisburði sínum til
staðfestu en hann var bréfaður í Sýrnesi 20. júní 1763.
Bjarni Eiríksson, sonur Steinunnar, kom að Syðri-Leikskálaá með foreldrum
sínum 15 ára gamall en þar voru þau í fimm ár, svo eitt ár á Björgum en því næst var
hann vinnupiltur á Granastöðum í tvö ár. Hann segir að allan þann tíma hafi
landamerki milli Syðri- og Ytri-Leikskálaár af frómum og kunnugum mönnum verið:
... halldenn ad Sunnann og ofann Verdu Leifskäla Ā Epter þvi sem hún hefur
ad Fornu Runned, og so nockud skähallt frä skridu höfdenu útj Kÿl þann er
liggur fÿrer ofann þær fornu Reidgötur Er gänga beinleides útj Langhólma
... 674

Bjarni sagðist tilbúinn að sverja sannleikseið vitnisburði sínum til staðfestu en
hann var bréfaður í Múla 21. júní 1763.
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Jarðabók Árna og Páls frá 1712 segir Ytri-Leikskálaá 10 hundruð að dýrleika,
hvannatekju litla í ógönguklettum, sem ekki yrði sótt nema með mannhættu, úthaga
næga. 675
Sjálfseignarjörðin Ytri-Laufskálaá (Leikskálaá) er sögð 12 hundruð í
jarðamatinu 1804. Þar kemur einnig fram að landbrot skemmi úthaga. 676
Minnst er á Ytri–Leikskálaá í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Ytri Leikskálaá 12 hndr. að dýrleika. ... landrými mikið, gott til þrifa, ljelegt
til málnytu. ... 677

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Ytri-Leikskálaár hafi
verið þinglesin 1897. Eftirfarandi upplýsingar um Ytri-Leikskálaá eru úr sama mati:
Búfjárhagar. Land í meðallagi rúmt, og kjarngott. Sauðfjárbeit í betra lagi,
sumar og vetur. ... Fjárgeymsla ekki hæg. Afrétt sveitarinnar notast eigi
sökum fjarlægðar. 678

Landamerkjabréf fyrir Ytri-Leikskálaá var útbúið þann 11. júní 1897. Það var
þinglesið 29. júní sama ár. Þar kemur eftirfarandi fram:
Á milli Granastaða og ytri leikskálaá ræður svokölluð merkiklöpp sem
stendur við fjallsræturnar rétt ofan við mýrina og úr henni bein stefna vestur í
Trantadali í Landheiðarbrún og síðan í Stakhól á Hrossahjalla. Úr Stakhól
ræður hin sama stefna suðvestur í fjallgarð svo langt sem Kinnarlönd ná til
fjalls.
Til austurs úr merki klöpp, ræður skurður í mýrinni að kýl þeim er fellur ut
mýrina í Granastaða kvísl. Milli Ytri-Leikskalaár og Syðri-Leikskálaár, ræður
hin sama stefna í austur í vorðu sem hlaðin er á gömlu toptarbroti, syðst og
austast í Langhólma. Úr þessari vörðu ræður bein stefna í suður í vörðu þá
sem hlaðin er á grundinni fyrir norðan Skálará og þaðan sama stefna suður í
áður nefnda á. Síðan ræður Skálará merkjum suðvestur að Sperlagili og loks
Sperlagil á grjót upp. 679

Páll H. Jónsson, umráðamaður Ytri-Leikskálaár, og Ludvig Knudsen, prestur á
Þóroddsstað, skrifuðu undir bréfið. (Ludvig væntanlega vegna Syðri-Leikskálaár, sem
þá var orðin Þóroddsstaðarjörð). Það var samþykkt af Baldvin Sigurðssyni ábúanda á
Granastöðum. Við undirskrift hans stendur að því er ábúð hans á Granastöðum snerti
séu merki þessi samkvæm því sem standi í byggingarbréfi hans sem hann hafi í
höndum frá umboðsmanni Jóni Sigurðssyni heitnum frá Gautlöndum.
Jón Sigurðsson í Ystafelli segir klerk á Þóroddsstað hafa fengið eiganda
Ytriskálar til þess að skipta við sig á afréttarlandi og engi, þannig að kirkjujörðin
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Syðriskál fékk aðalengi hinnar ytri.680 Ekki kemur fram hjá Jóni, hvenær þetta á að
hafa gerst.
5.33 Granastaðir
Granastaðir eru nefndir í skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi 1461. 681
Vitnisburður er til um sölu á hálfum Granastöðum fyrir sex málnytukúgildi og
fjögur geldfjárkúgildi, og 2½ hundrað í sömu jörð fyrir 2½ kúgildi í fríðum peningum,
29. maí 1481 og 17. apríl 1482. 682
Granastaðir með öllu því, sem þeirri jörð á með lögum að fylgja, virðast taldir
20 hundruð í jarðaskiptabréfi 2. október 1558. 683
Faðir Tómasar Þorkelssonar átti Syðri-Leikskálaá og Granastaði og því var
leitast eftir vitnisburði hans um landamerki jarðanna. Í vitnisburðinum sem bréfaður
var í Múla 11. nóvember 1580 segir að faðir hans hafi sagt að:
... Leikskala aa Sydri ætti óslitit land fyr nedann þa ä Sem fellur framann af
Selia Dal Og ut i þann gard sem þa saust merki til ad uæri útuit Sandabrotinn
Sem köllut er Seyra ... 684

Í vitnisburði Steinunnar Jónsdóttur um landamerki milli Ytri- og SyðriLeikskálaár, frá 20. júní 1763, bar hún um landamerki Ytri- og Syðri-Leikskálaár og
svo Granastaða en það nær ekki til ágreiningssvæðis máls þessa. 685
Umsókn Sigurðar Gunnarssonar á Ljósavatni um makaskipti á
konungsjörðinni Öxará og jörðum hans Neðribæ, Parti og Hálsi var hafnað. Hann sótti
um aftur þann 21. september 1861 og bauð nú makaskipti á Öxará fyrir jarðirnar
Neðribæ og Granastaði. Sigurður sneri sér til Jakobs Péturssonar umboðsmanns
Norðursýslujarða og bað hann um álit sitt á bænarskrá hans til konungs. Bréf
umboðsmanns, sem er stílað á amtmann, er dagsett 24. september 1861 og þar kemur
m.a. þetta fram:
Eg er vel kunnugur báðum jörðunum Axará og Granastöðum og átti þá
síðarnefndu jörð í mörg ár sjálfur, þótti mér hún af öllum kringumstæðum
vera ein með bestu jörðum í Ljósavatnshreppi bæði vegna landrýmis,
landgjæða, túnstærðar (þó sumt af því væri þýft) og afraksturs þess, eingjar
eru þar nægar og ekki sjónarlegt að þeirri jörð géti nokkurntíma aptur farið
hvorki af skriðum eða sandfoki. Ábúandinn hefur líka ljeð gjeldfjár
upprekstur í land sitt, auk þess að hann brúkar það sem afrétt fyrir sitt eigið.686
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Dómsmálaráðherra Danmerkur skrifaði amtmanni, í norður- og austuramti, 27.
mars 1862 og greindi frá heimild konungs til makaskipta á Öxará og jörðunum
Granastöðum
og
Neðribæ
á
Flatey.
Dómsmálaráðuneytið
tilkynnti
endurskoðunarskrifstofu stjórnarinnar um að makaskiptin hefðu farið fram 26. ágúst
1863. 687
Að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 voru
Granastaðir 20 hndr. að dýrleika, úthagar bjarglegir. 688
Sjálfseignarjörðin Granastaðir er sögð 20 hundruð samkvæmt jarðamatinu
689
1804.
Í jarðamatinu 1849-1850 er umfjöllun um Granastaði. Þar stendur m.a.:
Granastaður 20 hndr. að dýrleika. ... Eingja víðátta mikil bæði til fjal<l>s og
flötum mýrum; ... landrými mikið sæmilegt til þrifa og málnytu. Utbeit
stopul; ... 690

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Granastaða hafi verið
þinglesin 1888. Eftirfarandi upplýsingar um Granastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Land víðáttumikið, en fremur lítið um skjól. Sumarbeit góð fyrir
allan búpening. ... Fjárgeymsla erfið. ... Heimalandið er notað til upprekstrar
fyrir jörðina, eptir sveitarsamþykkt. 691

Landamerkjabréf fyrir Granastaði var útbúið þann 24. maí 1886. Því var
þinglýst 7. júní 1888. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að norðan verðu ræður merkjum í fjallinu móts við Nyparland Nýpáin þar til
hun fellur fram úr gljúfrunum sunnan við bæinn á Nýpá. Þaðan ræður bein
stefna í há austur úr fossi neðst í nefndum gljúfrum í utanverða Kiðey í
Skjalfandafljóti. Að sunnan moti Ytri leikskálaá á ræður Merki klöpp, sem
stendur við fjallsræturnar rétt ofan við mýrina, og úr henni bein stefna til
suðvesturs í Trantadali í Sandheiðarbrún og svo í Stakhól á Hrossa hjalla. Úr
Stakhól ræður enn sama stefna suðvestur í fjallgarð, svo langt sem Kinnarlönd
ná til fjalls. Til austurs úr Merki klöpp ræður skurður í mýrinn að kýl þeim
sem fellur ut mýrina í Granastaða kvíls [svo]. Ræður kyllin merkjum að
austan móti Syðri leikskálaá útað gomlum garði sem liggur frá kýlnum beint
til fljóts, skammt sunnan við svokallaða Sandá. Svo ræður mitt Skjálfandafljót
úttil aðurgreindra ummerkja. að Vestan ráða Kinnarfjöll.692

Jón Sigurðsson, umboðsmaður, skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: B. Kristjánssyni sem samþykkti merkin milli Granastaða og
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Múlakirkjujarðarinnar Syðri-Leikskálaár, Jóni Benediktssyni umráðamanni YtriLeikskálaár, Kristjáni Jónssyni vegna Nípár.
Virðingargerð var framkvæmd á þjóðjörðinni Granastöðum 3. nóvember 1914
vegna fyrirhugaðrar sölu. Í virðingunni kemur m.a. eftirfarandi fram:
Bærinn Granastaðir stendur í Útkinn, neðan við Kinnarfjöll og er landeignin
mest í fjallshlíðinni og svo nokkurt sljettlendi neðan við, austur að
Skjálfandafljóti. Landslag og gróður er talsvert breytilegt. Í fjallinu nokkurir
melar en annars vanalegur hlíðagróður, lynggróður og nokkuð af grasgeirum.
Á sljettlendinu eru mýraflákar og sund, vatnabakkar og nokkuð af kvistgróðri.
Skógur er enginn til. Landkostir eru fremur góðir, í efri hlíðum, en rýrari hið
neðra.

Ennfremur segir að engjarnar séu mestmegnis niðri á sléttunni en sumpart í
fjallshlíðinni. Sumarhagar eru taldir sæmilega góðir en vetrarbeit oftast lítil enda
snjóþyngsli tíðust að vetrarlagi. Stjórnarráðið seldi Páli Jónssyni Granastaði ári síðar
og er afsalið dagsett 14. september 1915. 693
Granastöðum var skipt í nokkur býli: Granastaði I og II, Ártún, Árteig og
Fitjar. Landi Granastaða I hefur verið skipt milli Ártúns, Árteigs og Fitja. Fjalllendi
mun óskipt milli býlanna. 694
Landamerkjaskrá fyrir nýbýli sem byggt var á hálfri jörðinni Granastöðum II
var útbúin 5. desember 1948. Í henni stendur:
1. Túnmerki:
Að austan: Bein lína úr steinbyggðu íbúðarhúsi nýbýlisins, norður í vörðu á
vallargarði, sem liggur frá austri til vesturs, norðan við aðaltúnið.
Að sunnan: Bæjarlækur.
Að vestan: Lína úr vörðu við Bæjarlæk, norður í vörðu sem hlaðin er í
vallargarð að norðan
Að norðan: Vallargarður.
2. Engjamerki.
a) Sunnan túngirðingar. Áveituengi milli Torfár og Ytri – Skálamerkja, 200
metra spilda, frá norðri til suðurs, sem afmarkast af Syðri – Skálamerkjum að
austan, en fjallsrótum að vestan
b) „Sandabrot“ ¼ áveituengis milli Sandabrotakíls og Syðri – Skálamerkja
afmarkast vörðum.
c) Granastaðaeyja. Að nokkru áveituengi. Eign nýbýlisins í eyjunni er ¼
landsins. Að nokkru leyti afmarkað vörðum, en stíflugarði að norðan.
Beitiland jarðarinnar er óskipt í landi hinna fornu Granastaða.
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Vegna stórfelldrar framræslu lands og fyrirhugaðrar ræktunar á Granastöðum,
skal heimilt að endurskoða landamerkjaskrá þessa að 5 árum liðnum og
breyta henni þá, ef þörf gerist til samræmis við gerðar umbætur. 695

Vilhelm Pálsson ábúandi Granastaða og Jón Pálsson ábúandi nýbýlis á
Granastöðum voru samþykkir landamerkjaskránni. Sigurður Geirfinnsson hreppstjóri
og Baldur Baldvinsson úttektarmaður skrifuðu einnig undir skrána.
5.34 Nípá
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar er frá því um 1461. Þar kemur fram að rekamark
Munkaþverárklausturs í Náttfaravíkum miðast við Nípárhús. 696
Nípá er nefnd í Hólastólsjarðaskrá 1550. 697
Nípá er talin 12 hundruð í jarðaskrá 1. september 1552. 698
Eftir að hafa boðið Nípá í Kinn árangurslaust til ábúðar á manntalsþingi á
Ljósavatni 5. maí 1710 lögfesti umboðsmaður Hóladómkirkju jörðina. Hann gerði það
sama á manntalsþingi á sama stað 8. maí 1711 en í hvorugt skiptið var minnst á inntak
lögfestunnar. 699
Á manntalsþingi á Ljósavatni 16. maí 1789 var þess getið að eyðijörðin Nípá
gæti byggst með peningastyrk. 700
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls frá 1712 var Nípá 4 hndr að dýrleika,
úthagar mjög litlir og hrjóstrugir fyrir stórgripi. 701
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Nípá, sem tilheyri hinum aflagða Hólastól,
sé sögð 5 hundruð. 702
Samkvæmt jarðamatinu 1849-1850 er Nípá 5 hundruð að dýrleika. Þar segir
ennfremur að:
... Land mjög lítið og víða uppblásið í mela. ... 703

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Nípár, sem ágreiningur
er talinn standa um, hafi verið þinglesin 1901. Í sama mati er sagt:
Búfjárhagar: Land fremur þröngt en kjarngott, nærtækt, skjólalítið og
snjóþungt. Sumarbeit góð fyrir sauðfé, og vetrarbeit, þegar til hennar nær. ...
Afrétt sveitarinnar eigi notuð sökum fjarlægðar. 704
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Landamerkjabréf Nípár var innfært í landamerkjabók Þingeyjarsýslu 21.
febrúar 1901 en var þinglýst 20. maí 1901:
Að norðan ræður Kollsárgil í Gljúfrum. Úr Gljúfrum beina stefnu eftir
vörðum að Nýpá þá ræður Nýpá til Fljóts.
Að austan ræður Skjálfandafljót.
Að sunnan ræður merkjum í fjallinu móts við Granastaðaland, Nýpáin þar til
hún fellur fram úr Gljúfrum, sunnan við bæinn á Nýpá, þaðan ræður bein
stefna í háaustur, úr fossi neðst í nefndum Gljúfrum í utanverða Kiðey í
Skjálfandafljóti.
Að vestan ræður Purká merkjum 705

Jónas Jóhannesson, eigandi hálfrar Nípár, og Kristján Jónsson, eigandi hálfrar
Nípár, skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Jóni Ólafssyni vegna
Granastaða og Haraldi Sigurjónssyni vegna Bjarga.
5.35 Björg
Björg voru lögð í kaupmála, 23. apríl 1427 (7. janúar 1428). Þau voru með tvennum
Leikskálum reiknuð 50 hundruð. 706
Björg eru nefnd í skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi 1461
(bænhús uppi). 707
Í erfðaskrá Páls Brandssonar árið 1494 voru hálf Björg í Kinn lögð
Einarsstaðakirkju upp í skuld fyrir 10 hundruð. 708
Björg eru sögð eign Einarsstaðakirkju í jarðaskiptum 6. maí 1536. 709
Í vísitasíum Staðar (Þóroddsstaðar) í Kinn 1631 og 1687 kemur fram að
Staðarkirkja eigi ítölu í Bjargalandi. 710
Lögfesta fyrir jörðinni Björgum frá árinu 1679 var lesin upp á manntalsþingi á
Ljósavatni 19. maí 1855. Inntaks er ekki getið en sýslumaður sá ástæðu til þess að
geyma fátækraeigninni Kotamýrum allan sinn rétt til löglegra mótmæla því lögfestan
lýsi landeign Bjarga að Svíná. 711 Óstaðfest afskrift af lögfestu Bjargalands frá 1679
var lesin upp á manntalsþingi á Ljósavatni 23. maí 1856 og mótmælt af J. Péturssyni
umráðamanni Kotamýra að því leyti sem hún stangaðist á við lögfestu Kotamýra sem
lesin var upp á sama þingi. Inntaks lögfestu var ekki getið.712 Á sama manntalsþingi
mótmælti Jón Einarsson, ábúandi Bjarga, lögfestu sem lesin var upp fyrir Kotamýrar,
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dagsettri 25. maí 1822 og þinglesinni þremur dögum síðar, með tilliti til landeignar
Kotamýrar á Hurðarbaki til Purkár. 713
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1712 er m.a. þetta um Björg:
Úthagarnir eru nokkurneginn bjarglegir en spillast þó af skriðum til fjallsins
og grjóthruni undir bjarginu.
Hætt er kvikfje að hrapa fyrir björg á vetur. 714

Í rannsókn vegna sauðaþjófnaðar sem fram fór fyrir aukarétti á Garði í Aðaldal
17. október 1811 kemur fram í yfirheyrslu yfir Flóvent Þorsteinssyni vinnumanni á
Breiðumýri að hann hafi farið síðastliðið haust í geldfjárgöngur í Kotaland við
Náttfaravíkur og í Bjargafjall. 715
Fyrir lögreglurétti á Björgum 15. ágúst 1893 fór fram rannsókn á meintri
óráðvendni Jóns Kristjánssonar á Björgum. Í framburði Jóns segir m.a. að
sambýlismaður hans á Björgum, Friðbjörn Jónsson, hafi veitt sér margskonar yfirgang
og nefnir sem dæmi að hann hafi tekið upprekstur í fjallland sem tilheyri Björgum og
ætíð einn tekið tollinn nema í eitt ár. 716 Lögreglurétturinn var settur aftur á sama stað
degi síðar og í yfirheyrslu Friðbjörns Jónssonar kom fram að hann hafi að vísu
nokkrum sinnum samið við menn um upprekstur og þeir greitt honum fyrir en Jón hafi
aldrei gengið eftir sínum hluta af upprekstrartollinum. 717
Samkvæmt jarðamatinu 1804 eru Björg, sem eru að hluta til í eigu
Einarsstaðakirkju, sögð 20 hundruð. Í matinu kemur einnig fram að skriður skemmi
úthaga. 718
Í kaflanum um jörðina Björg í jarðamatinu 1849-1850 kemur eftirfarandi fram:
Björg 20 hndr. að dýrleika. .... Landrými er þar nokkurt, og allgóð málnyta. ...
Okostir: ... grjót hrun á fjenað úr björgunum, fjenaðar ferð hættuleg fyrir
menn og skjepnur. ... 719

Einnig er minnst á að:
Þrætulandið milli Kotamýra og Bjarga liggur vestan við sokallaðan bakránga;
og álýtst nægur afrjettur handa 100 lömbum. 720

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Bjarga hafi verið
þinglesin 1891. Eftirfarandi upplýsingar um Björg eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Sumarhagar góðir fyrir allan búpening. ... Land nokkuð mikið,
en illt til nytja. Fjallshlíð geysibrött og sumpart gróðurlítil. ... Afrétt fylgir,
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nægilegt fyrir jörðina. ... Og fjárhættur í fjallinu sökum bratta og kletta,
einkum á haustin er svell leggur. 721

Þann 23. maí 1890 var landamerkjaþræta Bjarga og Kotamýra tekin fyrir í
aukarétti Þingeyjarsýslu. Eftir að málsaðilar höfðu tekist nokkuð á um málið á þeim
vettvangi, m.a. með vitnaleiðslum, komu þeir sér saman um að málinu skyldi frestað
meðan þeir reyndu til þrautar að ná sáttum sín í milli.722 Sú sáttagerð hefur ekki
komið fram, en benda má á að umboðsmaður Kotamýra samþykkti landamerkjabréf
Bjarga.
Landamerkjabréf Bjarga var útbúið 2. september 1891. Það var þinglesið 28.
maí sama ár. Þar kemur eftirfarandi fram:
Að sunnan ræður Kallsárgil á gljúfrum; úr gljúfrum bein stefna eptir vörðum
að Nýpá; þá ræður Nýpá til Fljóts; að austan ræður mitt Skjálfandafljót; á
sjóarsandi er rekamerki þar, sem fyrst sjer Sellandafjall undan Garðsnúp. Að
norðan ræður sjór frá rekamerki að Litlufjörubjargi þá beint í vestur norðan að
Litlufjörutorfu til háeggjar; þaðan bein stefna úr fjallsegginni á Svína við ytri
endann á Sjómannaklauf; að vestan ræður Svína frá Sjómannaklauf til Jökuls
–, tilheyrir Björgum allt land innan þessara merkja. 723

Haraldur Sigurjónsson, eigandi og umráðamaður, skrifaði undir bréfið. Það var
samþykkt af: B. Kristjánssyni umráðamanni Sands, Friðjóni Jónssyni umboðsmanni
fyrir Kotamýrar og Kristjáni Jónssyni eiganda Nípár.
Ábúandi Bjarga keypti hluta Einarsstaðakirkju í jörðinni árið 1927. 724
Bjargalandi í Bakranga lýsir Jón Sigurðsson í Ystafelli þannig:
Hamrar ógengir og hengiflug eru frá hæstu bungu Bakrangans. Utar eru þó
hagar í fjallinu yfir hömrum, þar heitir Litlufjörutorfa, og er þangað illgeng
leið og aðeins vestan yfir háegg fjallsins. Sumarhagar eru miklir í fjallinu,
snarbröttu og giljum gröfnu, ofan klettanna. Þetta land verður Bjargabóndinn
að smala, þó Ógöngufjall nefnist. 725

5.36 Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði
Elsta kunna heimild um réttindi Draflastaðakirkju á Gönguskarði er í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 en þar segir í umfjöllun um Draflastaði:
Ítök kirkjunnar eru þessi: Selstöðu á Gönguskarði á Þrengíngaseli, og hefur
áður brúkast en nú ekki í nokkur ár. 726
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Við prófastsvísitasíu á Draflastöðum árið 1735 kom fram að engin skjöl hafi
verið í höndum prests eða kirkjubónda. 727
Jón Jónsson mótmælti að nokkru leyti lögfestu séra Eiríks Þorleifssonar fyrir
eignum og ítökum Þóroddsstaðarprestakalls vegna Draflastaðakirkju, sem lesin var
upp á manntalsþingi á Ljósavatni 13. júní 1832. Inntaks lögfestunnar er ekki getið eða
hverju í henni Jón var að mótmæla.728
Fram kemur í vísitasíu Draflastaða frá 1892:
Kirkjunni tilheyra … og landspartur á Gaunguskarði, og er landamerkjalýsing
fyrir þessum eignum samin og þinglesin. 729

Landamerkjabréf Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði var útbúið 15. maí
1886. Það var þinglesið 4. júní sama ár:
1. Að austan eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til
fjallsbrúnar upp báðumegin.
2. Merkin að vestan eru: a. Að norðan verðu Grjótá, svo Gönguskarðsá inn úr
Þrengingum að Hólsmerkjum. b. að sunnanverðu Gönguskarðsöxlin þar sem
Hólsdalur byrjar. 730

Hannes Friðriksson og Björn Bjarnarson skrifuðu undir í umboði eiganda.
Bréfið var samþykkt af: Gísla Ásmundssyni vegna eiganda Garðslands, Jóni Jónssyni
vegna eiganda Ytra-Hóls, Kristjáni Kristjánssyni vegna eiganda Syðri-Hóls og sem
eiganda Finnsstaða og Stefáni Jónssyni presti en hann samþykkti vegna
Þóroddsstaðarkirkju.
Í fasteignamatinu 1916-1918 kemur fram að landamerki Draflastaða hafi verið
þinglesin 1887. Eftirfarandi upplýsingar um Draflastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Jörðin á landsítak á Gönguskarði. 731

5.37 Sel
Lagt hefur verið fram skjal um sel o.fl. í Kinnarfjalli, útdráttur úr „Menningarminjum
í Aðaldal, Kinn og Bárðardal“. Þar eru nefnd ýmis seljaörnefni eða tengd seljum, svo
sem á Nípá, Granastöðum, Ytri-Leikskálaá, Þóroddsstað, Hrafnsstöðum,
Gvendarstöðum og Finnsstöðum. Einnig ýmis örnefni, sem geta tengst hjásetu. 732 Þær
upplýsingar verða ekki raktar sérstaklega hér.
Í lýsingu Þóroddsstaðarsóknar árið 1840 er þessi umsögn um sel:
17. Finnsstaðir eiga selstöðu í Gljúfrárdögum, Hrappsstaðir og Háls inn á
Gönguskarði, Ófeigsstaðir og Þóroddsstaðir á Seljadal. Öll eru sel þessi fyrir
727
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löngu aflögð. Seljadalur og mestur hluti Gönguskarðs tilheyrir
Þóroddsstöðum. Sömuleiðis er það af fornskjölum að ráða að allt Víknaland
hafi þar undir heyrt, þó nú séu Kotamýrar frátaldar. 733

Jón Sigurðsson í Ystafelli segir í umfjöllun um Finnsstaði að vestan við
dalsmynnið á Finnsstaðadal, í 600-700, metra hæð, heiti Finnsstaðasel, og séu tættur
sýnilegar. 734 Sjá kaflann um Finnsstaði.
Jón Sigurðsson segir einnig að selstaða forn sé ofan fjallabrúnum á
Gvendarstöðum. 735
Hrafnsstaðir/Hrappsstaðir áttu selstöðuland vestur á Gönguskarði, sbr. áreið
22. júlí 1795. 736 Að sögn Jóns Sigurðssonar eiga Hrafnsstaðir suðurhlíð Gönguskarðs
austanverða og heiti þar Hrafnsstaðadalur og Hrafnsstaðasel.737 Sjá kaflann um
Hrafnsstaði.
Þá segir Jón Sigurðsson Háls í Kinn eiga land allt upp á Gönguskarð og fornt
selstæði þar. 738 Er Hálssel nefnt í landamerkjabréfi Hrafnsstaða og selstaða sem
Hrafnsstaðir eiga á Gönguskarði. 739 Einnig er Hálssel nefnt í lögfestu Háls árið
1897. 740 Sjá kaflann um Háls hér að framan.
Torfunesi fylgdi selstaða í Grænum við Gönguskarðsmynni samkvæmt skýrslu
um eignir Þóroddsstaðar frá 1599.741 Í sömu skýrslu er sagt að Ófeigsstöðum fylgi
selstaða á Seljadal yfir frá Ófeigsstaðahnjúk. 742 Jón Sigurðsson í Ystafelli getur
Ófeigsstaðasels á Seljadal. 743 Sjá kafla um þessar jarðir.
Í bréfabók Jóns Gissurarsonar (1633-1662) virðast á einni síðu taldir upp
ýmsir ákæruliðir varðandi Seljadal með meiru, ársettir af Jóni Þorkelssyni
þjóðskjalaverði um 1633. Ekkert kemur þar fram hver hinn ákærði er, en ætla má að
um prest á Þóroddsstað sé að ræða, þá væntanlega Illuga Helgason. Kært er yfir því að
hann geri Seljadal að afrétt svo að eigi verði selstöður brúkaðar. 744
Þóroddsstaður átti samkvæmt eignaskýrslu 1599 Gönguskarð allt og selstöðu
þar, heiti það Austara- og Vestara-Tjarnahverfi. 745 Kemur það einnig fram í
vitnisburðum frá því um 1611. 746 Sama kemur fram í tveimur vitnisburðum frá því
fyrir og um 1611 747 og í máldaga bréfuðum 1644. 748 Eiríkur Þorleifsson prestur hefur
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á árunum 1832-1834 fært í kirkjustól Þóroddsstaðar eftirfarandi, sem hann segist hafa
tekið upp úr máldagaskrá, án þess að vísa nánar til heimildarinnar:
Kyrkian á Þóroddstöðum i Kinn er helguð Mariu og Nicolao, til þessarar
Kyrkiu liggur allt Heimaland, hvar i að eru þessi Hiábýli: Staðarbakki,
LoddaStaðir, Gyssurshús, ÓfeigStaðir, Torfunes, Árgerðis Land tiarnahverfi
hið eýstra og hið vestra, (nb. 1 Forntiða Skial segir svo Árgerðis Sel á
gaunguskarði) Naustavyk, Wargsnes, Kotamyri, … 749

Árgerði eða Árgerðissel sést ekki nefnt annars staðar.
Jón Sigurðsson vísar til sels Þóroddsstaðar á Seljadal vestanverðum og séu þar
miklar rústir. 750 Um selstöður Þóroddsstaðar er fjallað í köflunum um Þóroddsstað og
Tjarnahverfi.
Syðri-Leikskálaá mun hafa átt selstöðu á Seljadal. Er þess getið í ódagsettum
og óundirrituðum vitnisburði Kolbeins Sölvasonar um landamerki Leikskálaánna.
Vitnisburðurinn er í bréfabók Jóns Gissurarsonar frá árunum 1633-1662:
Medkienne eg Kolbeinn Sölva Son, tilkvaddur Og krafdur Sannleikann ad
Seigia, huad Mier var Bigtt & eg yrkti þaug Ar eg Bio a Sydre LeikskálaA: Er
þad first ad greina ad Salugi Syra Þorsteinn Jlluga Son Bigdj Mier Mvlakirkiu
Jord Sydri LeikskálaA: Og til Sagdi Landamerki … Jtem Selstodv A Selia
Dal. 751

Þá er eftirfarandi í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 um
Syðri-Leikskálaá:
Úthagarnir eru nægir, en liggja í fjarska þeir sem bestir eru, og þyrfti því að
brúka selför á dalinn, sem ábúandinn fær ei við komið sakir fólkfæðu. 752

Syðri-Leikskálaá átti selstöðu og nokkurt land fram eftir Seljadal
vestanverðum að sögn Skúla Tómassonar í Múla árið 1842. 753
Um Kotamýrar segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns árið 1712:
Kotamýri. Eyðikot utantil við Svíná í áðursögðum afrjett. Bygt hér um fyrir
40 árum á fornu selstæði að forlagi Björns Magnússonar að Múnkaþverá, sem
vildi eigna Skriðu kirkju þennan part afrjettarins, en síðan reyndist hann eign
Staðar kirkju og hinna staðanna sem hér eiga ítök. 754

Eiríkur Þorleifsson nefnir tvisvar Helgastaðasel á framdölum Náttfaravíkur,
sem menn kalli nú Helgastaði. 755 Sjá að öðru leyti kaflann um Kotamýrar.
Um Eyri/Knarrareyri á Flateyjardal segir Jarðabók Árna og Páls frá 1712:
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Úthagarnir eru litlir og hrjóstrugir heim um sig, en góðir og miklir framm á
dalnum, en þeirra verður ei notið fyrir ógönguklettum, nema selför sé
brúkuð. 756

Í jarðamatinu 1849-1850 er að finna eftirfarandi athugasemd:
Þess hefur gleymst að viðgjeta við lýsíngu jarðarinnar Fremstafells hjer að
framan, að tjeðri jörð tilheyrir gömul selstaða á svo kallaðri Flateyar dals
heiði innan Hálshrepps, sem nú er orðin að bygðu bóli, mót eptirgjaldi til
Fremstafells ábúanda, og verður býli þetta, að nafni Grímsland, er hefur sín
vissu takmörk, metið í Hálshrepp.

Jarðamatið 1849-1850 segir Fremstafelli tilheyri gömul selstaða á
Flateyjardalsheiði, Grímsland, sem sé orðið að byggðu bóli. 757 Jón Sigurðsson segir að
Höfðhverfingar hafi haft selstöðu í Grímsland eftir 1862. 758 Sjá kaflann um
Grímsland.
Upplýsingar um selland Laufáskirkju hafa verið skráðar á mál 5/2007 en
teknar hér með til öryggis, því að ekki er enn ljóst, hvar þetta selland hefur verið, sbr.
það sem greinargerð 1782 og lögfestur 1798 og 1818, sem vitnað verður til hér á eftir,
segja um Krókaland og Krókafjall. En Jón Sigurðsson frá Ystafelli segir í bók sinni
Suður-Þingeyjarsýsla, þar sem fjallað erum Austari-Króka:
Þarna er mikið, víðlent og grasgefið engi, og á jörðin hlíðar og láglendi allt
suður að Uxaskarði; nefnist það Krókafjall. 759

Þessar tilvísanir vekja upp spurningu um, hvort selstaðan hafi verið í landi
Austari-Króka frekar en í Höfðagiljalandinu eða landi Vestari-Króka.
Í fjölmörgum heimildum er vikið að selstöðu Laufáss á Flateyjardalsheiði. Í
Auðunarmáldaga árið 1318 segir, að Laufáskirkja eigi.
selfor ä flateyardals heydi. iiij kum. oc so margar ær oc geytur. sem sa vill er
a stad byr. vm. vj. vikur 760

Máldagar Péturs Nikulássonar frá 1394 geta um þessa selför, en þá hafa bæst
við tvö hross. 761 Það er endurtekið í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461-1510)
og Sigurðarregistri 1525. 762 Síðan er selstöðunnar víða getið:
Geir Markússon gerði skilagrein á tekjum Laufásstaðar 2. september 1730, þar
er selstaðan á Flateyjardalsheiði tiltekin. 763 „Selland“ á Flateyjardalsheiði var lögfest
með Laufásprestakalli í lögfestum prestanna Jóns Magnússonar (eftir 1637), Markúsar
Geirssonar (1678, 1681, 1682), Þorsteins Geirssonar (1686, 1687, 1688), Geirs
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 68.
Skjal nr. 2 (65) a-b.
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 130.
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Markússonar (1710, 1713, 1726, 1727, 1728, 1729, 1732, 1736), Stefáns Einarssonar
(1751, 1762, 1763, 1765), Jóns Vídalíns (1764) Jóns Egilssonar (1770), Stefáns
Halldórssonar og Gunnars Gunnarssonar (1840 og 1841). 764 (Stefán Einarsson og
eftirmenn hans tala um selland eða selför). Selfararinnar er einnig getið við Laufás í
skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. 765
Ekkert er minnst á, hvar á Flateyjardalsheiði selstaða þessi hefur verið fyrr en í
greinargerð um Laufásprestakall árið 1782 er selstaðan sögð í Krókalandi.766 Hið
sama segir Gunnar Hallgrímsson í lögfestu sinni fyrir Laufásstað 9. júní 1818. 767
Ennfremur segir í lögfestu Hannesar Schevings fyrir Laufásstað 2. maí 1798:
Selland edur Selför á Flatejardals Heide edur Króka Fialle. 768

Gunnar Gunnarsson segir í lýsingu Laufássóknar árið 1839:
Ítök kirkjunnar eru ennþá þau sömu sem máldagar biskupanna Auðunar,
Ólafs, Péturs og Sigurðar registur henni tileinka, nefnilega:
1. Selför í Flateyjardalsheiði fjórum kúm og tveimur hrossum, og svo
mörgum ám og geitum sem sá vill er á stað býr, um sex vikur. Mjög langt er
samt síðan að selför þessi hefur verið héðan notuð, líklega vegna
vegalengdar. 769

Jón Sigurðsson í Ystafelli nefnir Selland í landi Garðs í Fnjóskadal, sjá kaflann
um Garð.
Meðal ítaka Draflastaðakirkju, sem Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1712 nefnir, er selstaða á Þrengingaseli á Gönguskarði. Sjá kaflann um
Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði.
5.38 Afréttir og afréttarnot
5.38.1 Fjallskilareglugerðir
Elsta fjallskilareglugerð fyrir vesturhluta Þingeyjarsýslu, þ.e. Suður-Þingeyjarsýslu og
Kelduneshrepp í Norður-Þingeyjarsýslu, er frá árinu 1893 og tók gildi 1. janúar
1894. 770
Var þá svæðinu öllu skipt í þrjú fjallskilafélög: 1. Svæðið milli Jökulsár og
Skjálfandafljóts. 2. Svæðið vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósavatnsskarðs, vestur
í Fnjóskadal hjá Skógum og þaðan yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðsströnd.
3. Svæðið vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. Hvert fjallskilafélag gat
skipst í deildir eftir því sem hagar, fjöll og vatnsföll deildu. (1. gr.).
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Allt land skiptist í „afréttir“ og heimalönd. Hreppsnefndir í hverjum hreppi
ákváðu, hvað skyldu vera „afréttir“ og takmörk milli „afréttar“ og heimalanda. (3 gr.).
Hreppsnefndir skyldu gangast fyrir sveitarsamþykktum um, hvort nota skyldi
heimalönd til upprekstrar fyrir geldfé eða lömb. Skyldi tekið skýrt fram, hver þau lönd
væru og tala fjár, er í þau mætti reka. Heimalönd, sem heimild væri til fyrir að nota til
upprekstrar, skyldi skoða sem „afrétti“, enda væru þau notuð á þann hátt af fleiri en
landeigendum sjálfum (4. gr.).
Ef tveir eða fleiri menn ættu „afrétti“ saman, skiptust afréttartollar milli þeirra
eftir tiltölu hvers og eins í „afrétti“, þótt einn leyfði frekar en aðrir. (9. gr.).
Fjárleitir á öræfi, sem ekki gætu talist til nokkurra „afrétta“, skyldu gerðar eftir
sömu reglum sem eftirleitir. (29. gr.).
Ný fjallskilareglugerð var sett árið 1904. 771 Mikilvægasta breytingin var á 3.
grein, en fyrri málsgrein hennar var svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem
að fornu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn
ber til, eptir tillögum hreppsnefnda og með samþykkt landeiganda.

Næstu fjallskilareglugerðir voru settar árin 1913 og 1920 (dálítil breyting gerð
Engar breytingar voru þá gerðar, sem tekur að nefna, en árið 1929 var
1924).
svæðið gert að einu fjallskilafélagi eða eins og segir í 1. grein:
772

Suðr-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
fjallskilafélag, sem skiftist í deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og
vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum
sveitarfélaga.

Stjórn og umsjón fjallskilamála breyttist samkvæmt 3. grein:
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa
á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins og nefnast þeir
fjallskilastjórar.
Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri
hreppum, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er
hafi störf þessi á hendi í umboði hreppsnefnda.

Aðrar breytingar árið 1929 virðast ekki geta skipt máli hér. 773 Næsta
fjallskilareglugerð, árið 1937, var fyrir Suður-Þingeyjarsýslu eina, sem og frá árunum
1952, 1959 og 1974, en árið 1952 var Húsavík orðin að kaupstað og því nefnd
sérstaklega eftir það. 774 Breytingar, sem ástæða þykir til að nefna eru eftirtaldar:
Árið 1959 varð 4. grein svohljóðandi:
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Allt land skiptist í öræfi, afréttir og heimalönd. Ekki verður afréttarland, þótt í
einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki hreppsnefndar komi til,
enda hafi það aldrei áður í byggð verið.
Sýslunefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum hreppsnefndar, enda
liggi samþykki landeigenda fyrir. 775

Nýrri málsgrein var aukið í 4. grein í fjallskilareglugerðinni árið 1974:
Enn fremur geta hreppsnefndir með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum
afrétta og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. 776

Núgildandi fjallskilasamþykkt er frá árinu 1996 og er fyrir SuðurÞingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, þ.e. Tjörnes-, Reykja-, Aðaldæla-, Reykdæla-,
Skútustaða-, Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppa og Húsavík. Hljóðar 4. grein svo:
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í almenninga, afrétti og
heimalönd. Héraðsnefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum
sveitarstjórna og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta sveitarstjórnir
með samþykki héraðsnefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land,
er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert
að heimalandi, nema samþykki héraðsnefndar komi til. Héraðsnefnd ákveður
mörk á afréttum og almenningum. 777

5.38.2 Almennt
Árið 1639 beiddust prestarnir í Múla og Grenjaðarstað, Jón Gissurarson, prófastur, og
Guðmundur Bjarnason, dóms á Helgastaðaþingi, hvort þeir mættu ekki eftir lögum
halda rekum, afréttum og ítökum, sem kirkjumáldagar þeirra sýndu og forverar þeirra
hefðu fyrir þá haft og haldið. Sýslumönnunum Þorbergi Hrólfssyni og Hrólfi
Sigurðssyni virtist að biskup yrði þar við að vera, með próföstum, og vildu ekki dæma
en:
Samtt vitvm vid ei annad riettara enn þeir halldi þvi Öllu sem þeirra kirkivm
til heýrir eptir maldogunum og fir þa hefir haftt & halldit verid & ad þeir
meigi alltt eptir Bokarinnar ordum & hliodann Brvka og hagnýta Sier huortt
þad erv afriettir eda annad og Til merkis hier vmm skrifum vid ockar Nofnn
hier fir nedann A Sama stad dag og Ari sem firr seigir: 778

Jón Sigurðsson í Ystafelli talar um „afréttardali Kinnarfjalla, Finnsstaðadal og
Gönguskarð í bókinni Suður-Þingeyjarsýsla. 779 Í sömu bók lýsir hann dalakerfi
Kinnarfjalla:
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 16.
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Mikið af vatnsmagni hennar [þ.e. Skálarár] kemur úr giljum langt vestan af
fjalli, en annar hluti sunnan Seljadal. Hér hefst hið mikla dalakerfi, sem nú
skal lýst. Seljadalur er um 8 kílómetra langur og liggur suður bak við
byggðarbrúnir. Mynni hans er eigi nema 80 m yfir sjó, en syðst er dalbotninn
í 400 m hæð. Vesturhlíðar dalsins eru mjög grösugar og gróður seilist þar upp
í 600 m hæðarlínu. Dalurinn er hinn bezti afréttur. Fyrir botni Seljadals er
breitt flatlendi og vestur frá því gengur Gönguskarð allt vestur að mynni
Flateyjardalsheiðar hjá Garði. Gönguskarð var mjög fjölfarinn fjallvegur
sumar og vetur, greiður og glöggur, og var allur varðaður. Þar fóru
skreiðarlestir þráfaldlega um á haustin. En vegurinn var einnig tíðfarinn
gangandi mönnum á haustin. … Gönguskarð er mjög vel gróið, og eru engjar
bæði þar og á Seljadal, og var oft heyjað þar áður fyrr. Á skarðinu er víða
„sveitarlegt“; þar eru engjaflesjur og startjarnir á láglendi undir háum
klettafjöllum.
Þvert fyrir vesturenda Gönguskarðs liggur Hólsdalur frá norðri til suðurs, og
er Finnsstaðadalur beint áframhald hans til suðausturs. Þessi dalruna er 12
kílómetra löng og botn beggja dalanna algróinn og gróður víða hátt í hlíðum.
Botn Finnsstaðadals, þar sem hann er hæstur, er 600 m yfir sjó, og er það
beint vestur frá Yztafelli. – Dalakerfi þetta er tengt Flateyjardalsheiði.
Samfelldur er þar gróður og hvergi brekku að fara frá Syðri-Leikskálaá að
Krókum. Alls er lengd dalanna, talið frá mynni Seljadals vestur Gönguskarð,
suðaustur Hólsdal og Finnsstaðadal, um 30 km. Þessir afréttardalir
Kinnarfjalla eru ágætir sumarhagar sauðfjár, og göngur skammar að hausti.
Þar er að gróa allt sumarið…. Sunnan við Gönguskarð eru mjög víða hagar á
breiðum hjöllum og jafnlendi, ofar byggðarbrúnum Kinnar, og teygist gróður
þar mjög hátt.
Háfjöllin sunnan við Granastaðanípu eru með mjög breiðum og jafnlendum
stórgrýtisauðnum. Gönguskarð og Finnsstaðadalur kljúfa þau í þrjá
meginhluta, sem eigi eiga sér nein sérstök nöfn. Í Köldukinn eru þessi
gróðurlausu háfjöll nefnd „Vesturfjall“ eða „Grjótin“. Grjótauðnirnar ná alveg
fram á knappar brúnir Fnjóskadals og hefst þar eigi gróður fyrr en kemur
niður um miðjar hlíðar, víðast hvar. Þar hafa fjöllin heldur eigi nöfn, nema
þau, sem kennd eru við bæina, sem undir standa. Það er algerlega villandi,
þegar fjallið sunnan Finnsstaðadals er á flestum landabréfum nefnt
Fornastaðafjall. Með jafn miklum rétti mætti kenna fjallið við fjölda annarra
bæja. 780

Á héraðsþingi á Húsavík 1. maí 1775 var þingmönnun bannað gegn lagastraffi
að reka sauðpening sinn úr þingsókninni á „afrétt“ fyrir vestan Skjálfandafljót eða á
nokkurn hátt orsaka að pestveikur fénaður kæmi inn í hreppinn. 781
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 23-24.
Skjal nr. 2 (264) a-b.
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Á manntalsþingi að Svalbarði við Eyjafjörð 1797 kærði Bjarni bóndi á
Gautsstöðum íbúa þingsóknarinnar fyrir að reka ekki ótemjur sínar á „afrétt“ á sumrin.
Þessi óregla orsaki göngu þeirra í búfjárhögum sem valdi átroðningi og eyðileggingu.
Hann spurði því réttinn hvort eigendur væru ekki skyldugir til þess að reka ótemjur
sínar úr búfjárhögum og á „afrétti“. Rétturinn tók undir það og skipaði bændum að
reka trippi og ótemjur sínar á fjöll. Hreppstjórar skyldu hafa umsjón með
framkvæmdinni og sekta þá sem vanræktu það. 782
Á manntalsþingi á Hálsi 27. maí 1811 bentu hreppstjórar hreppsins á
mikilvægi þess að fyrirbyggja að ekki væri ofsett í „afréttarlönd“ innan hreppsins
nágrönnum og eigendum „afrétta“ til skaða. Einnig að umráðendur rækju ekki meira
en ítala nemi eftir landsgæðum, sérstaklega á Flateyjardalsheiði. Sýslumaður
úrskurðaði um þetta:
... ad so sem hreppstjórum er i Landslögunum yfirdreginn ummsjón med
gjelldfjár Rekstrum á heidlendi, og á Sumar haga i hreppnum, so fylgir og þar
af, ad þeir ega ad hafa Tilsjón umm, ad sum Afréttar Lönd sjeu ecki ofsett,
enn önnur Látinn aud standa, þegar þaug annars Nást fyrir Snjó þýngslum á
vorinn, og líka ad einginn Afréttar Egandi yfirskrýdi þá Itölu, sem hans
Afréttar Plátz eptir stærd, gjædumm og sannsýnilegri Tiltölu, kann ad bera,
hvad Hreppstjórum byrjar ad meta. 783

Fyrir aukarétti á Ljósavatni 28. júlí 1813 var haldin rannsókn vegna
viðurkenningar Jóns Jónssonar, búandi á hluta úr Fremstafelli, um að hafa afmarkað
uppi á „afréttarfjalli“ kind sem tilheyrði Bjarna Jónssyni í Fellsseli. Við yfirheyrslur
segist Jón í Fremstafelli hafi rekið ásamt Jóni, syni Halldórs sambýlismanns síns,
fáeinar kindur, sem tilheyrðu þeim báðum, upp á fjall til „afréttargöngu“. Lömbin hafi
verið orðin þreytt er komið var upp á fjallið og því hafi Jón Halldórsson gætt þeirra
við Gljúfurárbotna meðan hann hafi fylgt eldri kindunum upp á Finnsstaðadal. Að því
loknu hafi lömbin verið rekin út í svokallaðar Hálsgrænur. Jón Halldórsson greinir
eins frá í yfirheyrslum yfir honum en minnist reyndar ekki á hvert lömbin hafi verið
rekin. Sagði Jón Halldórsson föður sinn hafa legið í heiði við grasatekju þegar þetta
gerðist. 784
Á þessu þingi var einnig kannað hvort Jón Jónsson hefði afmarkað kind
Kristjáns Jósefssonar á Halldórsstöðum í Reykjadal haustið 1811. Aðspurður um það
svaraði Jón Halldórsson, sonur sambýlismanns Jóns í Fremstafelli, að hann hafi vitað
til þess að Jón hafi komið með kind frá Halldórsstöðum haustið 1811 sem hann hafi
sagt hafa farið yfir að Halldórsstöðum af „afréttinni“ Gönguskarði þar sem hann hafi
haft allar sínar geldu kindur það sumar. Loks var Kristján á Halldórsstöðum spurður
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hvort hann hafi ekki vantað eina kind af „afrétti“ haustið 1811. Hann svaraði því
játandi og sagðist hafa rekið sex kindur yfir Skjálfandafljót á Gönguskarðs„afrétt“. 785
Í sóknarlýsingu árið 1840 segir Þóroddsstaðarprestur og minnist þá á
„afréttarlönd“:
Suðvestur á fjallið fram með Nípá bak við Granastaðafjall liggur dalverpið
Nípárdalur innar. Suður á bak við Leikskála og fram á fjall til Gönguskarðs
liggur Seljadalur. Að vestanverðu honum heitir fjallið Makki. Í útvestur við
fremri enda Seljadals liggur Gönguskarð inn í Fnjóskadal norðanverðan. Í
suður frá Gönguskarði á fjalli uppi liggur Finnsstaðadalur og fram gegnt
Gljúfrá. Allt er þetta afréttarlönd. 786

Afréttarítaka Helgastaða og Grenjaðarstaðar í Náttfaravíkum er getið í sýsluog sóknalýsingum Þingeyjarsýslna um 1840, en Grenjaðarstaðarprestur kvartaði
undan því að hafa hrakist þaðan:
24. Helgastaðir benificium. ... Undir hana liggja jarðirnar ... og afrétt í
Náttfaravík. 787
1. Grenjaðarstaður. ...Afréttur er eftir máldögunum í Náttfaravíkum fyrir hálft fjórða
hundrað sauða, sem öðru hverju hafði notaður verið af formönnum mínum, þó ætíð í
mótþróa Staðarpresta, þ.e. Þóroddsstaðar, er nú um mína tíð hefur rekið svo langt, að
eg fyrir ofríki þeirra og burtrekstur á skepnum mínum hef mátt flýja með þær úr
afréttinum og kaupa töluvert lakari afrétt á Reykjaheiði. 788

Í sóknalýsingu sinni árið 1840 lýsir Þóroddsstaðarprestur Náttfaravíkum
nokkuð nákvæmlega og endar lýsinguna á þessum orðum:
Í Víkum eru afréttarlönd. 789

Hálsprestur segir í lýsingu Háls-, Illugastaða og Draflastaðasókna árið 1839:
Austurfjöll Fnjóskadals fram til Ljósavatns heita að austan Kinnarfjöll.
Gegnum þann fjallgarð liggur svonefnt Gönguskarð til Köldukinnar, út úr
hvörju ganga smádalir inn í fjöllin, einkum til suðurs, og er þetta afréttarland,
einkum austan yfir úr Kinn og víðar að. 790

Hálsprestur segir um Flateyjardalsheiði í lýsingu Háls-, Illugastaða og
Draflastaðasókna árið 1839:
sem er ½ þingmannaleið til sjóar og er afréttarland Fnjóskdælinga í úthluta
dalsins. 791
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 115.
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 87.
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Í jarðamatinu
Ljósavatnshrepp:

1849-1850

er

að

finna

eftirfarandi

umfjöllun

um

Landslagið í sveitinni er nokkuð ýmist; - í Kinn út er jarðvegur grösugur og
ekki uppblásin, nema í fjallkúpu þeirri vestanverði [svo í frumriti] Kinnafelli,
... og í Náttfaravíkum niður með Skjálfandaflóa og þarnæst innaf við
Skuggabjörg eru hlíðar fyrir ofan sjáfarhamra og hengiflug mjög niður
hlaupnar með skriðum. Landkjarni er þar lítill nema í Náttfaravíknalandi, ...
792

Í Bárðardal ... og landkjarni víðasthvar í betralagi, ef hans mætti viðnjóta fyrir
ágángssakir af afrjettar fje því, er sækjir þaðan í búfjár haga, einnig er
sumarhagi fyrir gjeldfje sveitarmanna þegar mjög eyddur af sandfoki. ... 793

Um Hálshrepp segir í jarðamati 1849-1850 en ekki er þess getið að þar séu
sérstök afréttarlönd:
Sá eginlegi Fnjótskadalur ofan að Dalsmynni og bygdin a Flateyardalsheiði,
nýtur eingaungu kvikfjárræktar, og sum staðar allgódra landkosta, med
skóglendi, einkum austanfram i dalnum að framan og á nokkru svidi i
Ljósavatnsskardi, en aptur er mjög vida í sveitinni erfidt til heÿskapar,
einkum utantúns. ... Sveit þessa má kalla sjálffæra að afrettarlandi, ...794

Á manntalsþingi á Hálsi 21. maí 1855 voru auglýstar reglur um „afréttartolla“
og fjallgöngur í sveitinni sem hreppstjórar höfðu samið og séra Björn Halldórsson í
Laufási samþykkt. Sveitarmenn voru áminntir um að fylgja reglunum sem einnig voru
auglýstar á Grýtubakka og Svalbarði á Svalbarðsströnd. Ekki kemur fram hvað fólst í
reglunum. 795
Á manntalsþingi á Grýtubakka 23. maí 1855 voru auglýstar reglur um
„afréttartolla“, upprekstur og fjallgöngur á Flateyjardalsheiði sem hreppstjórar í
Hálshrepp höfðu samið og séra Björn Halldórsson í Laufási samþykkt. Ekki kemur
fram hvað fólst í reglunum. 796 Sömu reglur voru auglýstar af hreppsstjórum í
Hálshreppi á manntalsþingi á Svalbarði 24. maí 1855. 797
Álitsgjörð hreppsbænda um hvernig haga skyldi upprekstri geldfjár á
Flateyjardalsheiði var þinglesin á manntalsþingi á Hálsi 26. maí 1857 og aftur degi
síðar á manntalsþingi á Svalbarði. Inntaks álitsgjörðarinnar er ekki getið. 798
Í bókinni Flateyjardalsheiði segir Páll G. Jónsson í Garði í Fnjóskadal (18691948), sem var í nábýli við Flateyjardalsheiði nær alla ævi: 799
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Fyrsta fyrirkomulag á göngum á Heiðinni var þannig að ábúendur hverrar
jarðar á þessum slóðum sáu um göngur í landi ábýlisjarða sinna eða fengu til
þess hjálp þeirra fjáreigenda er þeir leyfðu upprekstur fyrir geldfé í sínu landi,
sem alltítt var. Var það óskráður kröfuréttur sem enginn treysti sér til að
víkjast undan. ... Þá voru afréttarpartar sem tilheyrðu einstökum jörðum eða
bændum er höfðu afréttarstykki á leigu til upprekstrar. Munu þessi stykki eða
ítök jarða hafa endur fyrir löngu verið gefin til hagsbóta fyrir þessar jarðir.
...
Stundum og reyndar ævinlega munu stekkjarlömb setin heima, stundum allt
að því viku, þangað til úr þeim var allur jarmur, og þau þá rekin til fjalls í
Mógilsdal, Eyvindarárdal eða Stóruskriðubotna. ... Hálsmannatungur,
Lambagrænur hafði Laufásprestur en ekki notaði hann þá afrétt ævinlega
heldur rak fram á framdali, Timburvalladal eða Hjaltadal, en þá leigðu prestar
þetta stykki. Höfðu Sigríðarstaðabændur það mörg ár, Arngrímur, Kristján,
Skúli og Kristján, með þeim stundum Kambsstaða og Birningsstaðabændur.
En þá er mér sagt að Sigríðarstaðabændur hafi síður viljað það heldur hafa
þetta einir enda voru þeir að jafnaði fjármargir. Tryggvi Gunnarsson á
Hallgilsstöðum og Jón Jónsson á Fornastöðum ráku vanalega í Grímsland.
Voru þeir fjármargir en aftur voru Grímslandsbændur fjárfáir og þótti gott að
fá lambatoll, upprekstrargjald, sem æði oft var goldinn í hagalambi ...
Ég vissi til að Fremstafellsbændur ráku í Grímsland en sjaldan mun það hafa
verið. En á tímabili höfðu Svalbarðsströndungar Grímsland á leigu til
upprekstrar. Í Eyrarfjall ráku ýmsir Fnjóskdælingar, engir þó jafnstöðugt og
Jón í Veisuseli. Lét hann ekki Ytri Jökulsá aftra sér frá þó erfið væri. ...
Frá því fyrsta sem ég man höfðu Ströndungar afrétt á Flateyjardalsheiði en
ekki mun það þó hafa verið að staðaldri að Suðurströndungar hafi gjört mikið
af því að reka út eftir en lengi höfðu Ströndungar lönd á leigu, eins og
Grímsland, Saurbrýr og Heiðarhúsaland. Allt til þess að þeir fóru að brúka
Vaðlaheiði fyrir fé sitt á sumrin. 800

Síðar segir Páll um fjallskil:
Lengi fram eftir, eða til 1880, var sá hluti af Eyrarlandi er lá austan
fjallgarðsins,
Austurhvanndalur
og
Ófærutorfa
gengið
af
Náttfaravíkurbændum en um þetta leyti hættu þeir því. Töldu mestu vitleysu
að þeir gerðu þetta þar sem þetta stykki væri í Eyrarlandi í Hálshreppi. Ekki
vildi fjallskilastjóri, Gísli á Þverá, hlíta þessum úrskurði þeirra og neitaði að
skipta sér nokkuð af þessum göngum þar sem þetta væri gömul venja og
auðsjáanlega mikið styttra og betra fyrir Víknabændur að sjá um þetta. Við
það sat. Enginn fór í Hvanndalinn þetta haust.
[Síðan kemur lýsing á ferðum feðga frá Eyri í Austurhvanndal umrætt haust].
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Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 47-48.
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Eftir þetta hafa göngur á þessum Hvanndölum fylgt eftir göngum á Heiðinni,
enda gjörðu fyrri eigendur á Eyri öll fjallskil á Lokastaðafjallskiladeild en nú
er sú jörð komin í eyði. Getur verið mjög mikill vafi á því hvort
Lokastaðafjallskiladeild ber að sjá um göngur þarna lengur. 801

Lýsir Páll síðan hvernig göngum var háttað á Flateyjardalsheiði. 802
Síðar í bók Páls er „skrá yfir afrétti, eins og hún var í Hálshreppi 1905“. Fylgir
hér brot úr henni:
7. Að austan Eyrarfjall frá Urðargili suður að Stóru Skriðu. Eigandi
Draflastaðakirkja.
8. Grímsland frá Stóru Skriðu að Ytri Jökulsá. Eigandi landsjóður, tilheyrir
Norðursýslu umboði.
9. Hálsmannatungur frá Ytri Jökulsá að Syðri Jökulsá. Eigandi Hálskirkja.
10. Kambsmýrarland frá Syðri Jökulsá að Skeiðislæk. Eigandi Hálshreppur.
Þar fyrir innan er Austari Króka heimaland frá Skeiðislæk að Ytri
Uxaskarðsá. 803

Sýslumaður í Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaptason, tók saman „Upplýsingar um
afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“. Um Ljósavatnshrepp er haft eftir
oddvita:
Þrír dalir vestan byggðarinnar. Lítil lönd notuð með heimalöndum og liggja í
sambandi við þau. Auk þess meginhluti Náttfaravíkna.

Um Flateyjardalsheiði og Flateyjardal („afrétti“ Háls- og Flateyjarhreppa) er
haft eftir oddvitum:
Flateyjardalsheiði frá mörkum Flateyjarhrepps að Syðra Höfðagili að vestan
og Árbugsá að austan.
Afrjettarland Flateyinga er á Flateyjardal að gamalli venju. Afrjettin
takmarkast að vestan af Sandskarði og liggur þar að afrjett Höfðhverfinga. Að
sunnan af Eyvindará og Urðargili og að austan af Vestari-Hvanndal.

Eignarhald á „afréttum“ Ljósavatnshrepps var að sögn oddvita:
Afrjettirnir eru eign allmargra einstakra jarða, nema Vestur-afrjett [inn af
Bárðardal].

Um Hálshrepp er haft eftir oddvita:
Austur-Flateyjardalsheiði: Eyrarfjall frá hreppamörkum, Hálsmannatungur og
hálfir Austari-Krókar eru eign Hálshrepps. Grímsland, Kambsmýrar og hálfir
Austari-Krókar eru eign einstaklinga.
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Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 50-51.
Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 57, 58. Sjá og bls. 85.
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Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 80.
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Flateyjardalur var kominn í eyði, en sýslumaður sagði þar hafa verið 6 jarðir,
allar í eyði, (aðeins nefndar 5 jarðir með nöfnum), og allar í einkaeign.
Oddviti Ljósavatnshrepps sagði landið notað samkvæmt mjög fornri venju, án
takmarkana, nema Náttfaravíkur, sem leigðar væru hin síðari ár samkvæmt gerðum
samningi. Í Hálshreppi var að sögn oddvita upprekstur á „afréttir“ hreppsins að mestu
háður sérstöku leyfi árlega af hálfu „afréttareigenda“ eða umráðaaðila, en í
Flateyjarhreppi var rétturinn og notkunin samkvæmt gamalli venju.804
Að sögn Jóhanns Skaptasonar árið 1969 voru Hálsmannatungur „afréttarland“
Fnjóskdæla. 805
Í svari Reykdælahrepps við fyrirspurn félagsmálaráðuneytisins árið 1989 um
upprekstrarrétt og „afrétti“ í sveitarfélögum segir:
Reykdælahreppur á ásamt Aðaldælahreppi eyðibýlið Kotamýrar í
Ljósavatnshreppi, sem var notað sem afréttur, en hefur um árabil ekki verið
notaður vegna sauðfjárveikivarna. 806

Oddviti Ljósavatnshrepps svaraði fyrirspurninni árið 1989 þannig, að íbúar
hreppsins ættu upprekstrarrétt á „afrétt“ Vestur-Bárðdæla/Bárðdælaafrétt. Ekki voru
Kinnarfjöll og Náttfaravíkur nefnd sem „afréttur“. 807
Svar oddvita Hálshrepps árið 1989 var þannig, að sveitin ætti upprekstrarrétt á
Flateyjardal og Flateyjardalsheiði (auk Framdala). Mörkin væru hin sömu og
hreppamörk samkvæmt korti. Lengd hreppsins væru u.þ.b. 145 km og „afrétturinn“
næði norðan við byggð til sjávar, norður á Landsenda, norðvestan Flateyjar. 808
Á svæðinu, sem til umfjöllunar eru í máli 4/2007, eru nú samkvæmt
upplýsingum árið 2007 tvær fjallskiladeildir, Kinn, sem nær frá Krossi í suðri að
Hágöngum syðri við vestanverðan Skjálfanda, og Fnjóskadalur norður og
Flateyjardalur, þ.e. jarðir í Fnjóskadal frá og með Vatnsleysu og
Fornastöðum/Fornhólum, Flateyjardalsheiði og Flateyjardalur að mörkum
Grýtubakkahrepps. Nær sú síðari því einnig til máls 5/2007.
Lönd sem gengin eru í Kinn eru Víknaland og land vestan Bakranga og
Skarðsmýrar, Seljadalur, Gönguskarð, Finnsstaðadalur og Litlutjarnaland.
Fjallskilasjóður kostar göngur í Víkum með Austur- og Vesturdal, einnig á Mosum,
Seljadal, Gönguskarði, Finnsstaðadal og Litlutjarnalandi.
Mörk milli sumarbeitilands á Flateyjardalsheiði og heimalanda eru að
vestanverðu girðing úr Árbaugsá/Árbugsá við Þúfu til vesturs, þaðan norðvestur um
land Vestari-Króka og síðan vestur að fjallsbrún. Að austan hindrar Árbaugsá/Hólsá
för fjár. 809
804
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Hjörleifur Guttormsson hefur í greinargerð sinni dregið stuttlega saman það
helsta úr bókinni Göngur og réttir hvernig smölunum á þessu svæði var háttað áður
fyrr og vísast til þess. 810
5.38.3 Afréttarmál einstakra jarða og landsvæða
Ekki verður séð í heimildum að nokkurs staðar sé talað um sveitarafrétt í því landi
sem fellur undir mál 4/2007. Hins vegar er stundum talað um „afrétt“ við einstakar
jarðir eða landsvæði og verður reynt að draga það hér saman, en nákvæmari umfjöllun
um þau mál er í jarða- og landsvæðaköflunum hér að framan.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir um Finnsstaðadal:
Finnstaðadalur kallast eitt dalland í fjöllunum milli Fnjóskadals og hjer. Hann
hefur áður verið eignaður Finnstöðum, so sem sjá má af gömlum lögfestum.
Hann er nú ekki brúkaður nema lítil<ega> til hestagöngu á sumrin. 811

Í fasteignamati 1916-1918 segir um jarðirnar Litlutjarnir, Kross,
Landamótssel, Landamót, Halldórsstaði, Finnsstaði, Fellssel, og Ystafell, að þær eigi
rétt til upprekstrar á „afrétt sveitarinnar“. 812 Þar mun væntanlega átt við land inn af
Bárðardal. Um Halldórsstaði segir einnig:
Auk þess fylgir 1/6 af svo nefndum Finnstaðadal, en af honum fást engar
tekjur.

Finnsstaðir eiga í sama mati með upprekstrarréttinum:
Auk þess 5/6 af svo nefndum Finnstaðadal.

Um Gvendarstaði segir:
Jörðin á nægilegt upprekstrarland fyrir sig. 813

Hrappsstaðir fá umsögnina:
Jörðin hefir sérstak upprekstrarland, nægilegt fyrir sig. 814

Þegar kemur út í sveitina, hjá Hólsgerði, Hóli og Garðshorni, nýtist „afrétt
sveitarinnar“ ekki sökum fjarlægðar.
Jörðunum Hálsi og Torfunesi fylgdi sérstakt upprekstrarland, nægilegt fyrir
þær. En um upprekstrarlandið á Hálsi segir:
Landamerki þess eigi ágreiningslaus.
Ófeigsstöðum og Syðri-Leikskálaá fylgdu upprekstrarlönd. 815
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Í bréfabók Jóns Gissurarsonar, prófasts í Þingeyjarþingi, virðast á einni síðu
taldir upp allmargir ákæruliðir um Seljadal með meiru, ársett af Jóni Þorkelssyni
þjóðskjalaverði um 1633. Inntakið er að Seljadalur hafi verið gerður að „afrétt“, svo
að selstöður yrðu ekki brúkaðar og kotungar hræddir frá að nýta sér landið og fari þar
fram yfir takmörk sem ákærða eigin skjöl til vísi og gömul hefð votti. 816 Virðist hér
vera átt við Illuga Helgason prest á Þóroddsstað.
Í jarðamatinu 1804 er vikið að afréttartekjum á Þóroddsstað:
Nr. 258. Stad eller Thoroddstade Beneficium 25 hndr. ... For Afret betales
Præsten af Fremmede aarlig 1 rd. 817

Jarðamatið 1849-1850 segir um Þóroddsstað:
N° 46 Þóroddsstaður áður talin 25 hndr. að dýrleika. ... Þar er landrými bæði
heima og til afrjettar. 818

Um Þóroddsstað er sagt í fasteignamatinu 1916-1918:
Jörðinni fylgir afréttur: Seljadalur vestan ár. Meira en nægur fyrir jörðina. Á
afreitt [svo] þeirri má heyskap hafa, en erfitt mjög.

Einnig fylgdu Þóroddsstað ýmis ítök, þar á meðal:
Land ítak á Gönguskarði. … rekaítak í Náttfaravíkum og upprekstur. 819

Um Geirbjarnarstaði
jarðamatinu 1804:

og

Syðri-Leikskálaá

(Múlakirkjujarðir)

segir

í

Nr. 259. Geirbiarnar-Stadir KirkeJord til Muhle, 20 hndr. hermed bruges,
Muhle Kirke tilhörende, Öde Jord Sydre-Leifskalaaae, som Beiteland. - ... For
Afret betales hertil af Fremmede aarlig 1 rd. 820

Granastaðir fá þessa umsögn í fasteignamatinu 1916-1918:
Heimaland er notað til upprekstrar fyrir jörðina, eptir sveitarsamþykkt.

Um Björg segir sama fasteignamat:
Afrétt fylgir, nægileg fyrir jörðina. 821

Elsta heimild um afrétt í Náttfaravíkum er í skrá um landamerki Hafralækjar,
Garðs, Skriðu og ýmissa fleiri jarða, sem talin hefur verið frá 1263. Þar segir:
gardz menn eiga oc torfskurd j bruar land oc gelldfiar Rextur i kalfagrufur j
vikur, sem þarf 822
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Þessi réttindi Garðs í Aðaldal eru nefnd í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns árið 1712, en þar segir:
Geldfjárrekstur í Náttfaravíkur, brúkast ei. 823

Samkvæmt uppskrift af skýrslu um eignir Þóroddsstaðarkirkju árið 1599 lá til
kirkjunnar:
vidun i Stadarholti í Gards lande, Fyrer Géldínga rekstur í Kálfagrafer í
vkumm út. 824

Um Garðsítakið fjallar séra Eiríkur Þorleifsson á Þóroddsstað í sjötta lið
greinargerðar sinnar frá árinu 1840. 825 Vildi Eiríkur halda því fram, að
„Garðsmáldagi“ sýndi að á þeim tíma hefði „ytra landið“ verið byggt, en
stadirnir i Reikiadal hafi átt sína samEygnar afrétt þar fýrir framann á
Náttfaravykur afréttar dölum,

Getið er um „afrétti“ Grenjaðarstaða-, Múla- og Helgastaðakirkna í
Náttfaravíkum í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar Hólabiskups, sem taldir eru
frá árinu 1318.
Þessi ítök allra kirknanna eru nefnd í máldögum Péturs biskups Nikulássonar
1394 826, Grenjaðarstaðar- og Múlakirkna í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar 1461 827
og í Sigurðarregistri 1525. 828 Ítök Grenjaðarstaðarkirkju í Náttfaravíkur eru talin í
úttekt staðarins árið 1391 829 og vísitasía Helgastaða árið 1429 er samhljóða
Auðunarmáldaga. 830 Máldagi Múlakirkju árið 1563 nefnir þetta ítak einnig. 831
Máldagi Ljósavatnskirkju er til frá árinu 1380. Þá átti kirkjan geldfjárrekstur í
Náttfaravíkur um sumar eða eins og máldaginn segir:
skaalaagierd oc skipstodu j vijkum vid svijninn gielldfiaar rekstur j
naattfaaraa vijkur vmm sumaar 832

Þóroddsstaðarprestur, Einar Hallsson bar 16. apríl 1560, að Staður í Kinn ætti
Náttfaravíkur en staðirnir í Reykjadal ítölur samkvæmt máldögum, en
Helgastaðaprestar virðast samkvæmt vitnisburðinum hafa verið farnir að gera þar
meira tilkall. 833
Guðbrandur biskup Þorláksson staðfesti haustið 1580 ályktun sex presta, sem
kallaðir voru til þess að úrskurða í þrætu um Náttfaravíkur milli Helgastaða- og
823

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, 170.
Skjal nr. 2 (76), sbr. skjal nr. 2 (90).
825
Skjal nr. 2 (74).
826
Skjal nr. 2 (191).
827
Skjal nr. 2 (202).
828
Skjöl nr. 2 (220) og 2 (221).
829
Skjal nr. 2 (193).
830
Skjal nr. 2 (195).
831
Skjal nr. 2 (230).
832
Skjal nr. 2 (190).
833
Skjal nr. 2 (277).
824

829

830
860
Þóroddsstaðarpresta, að Helgastaðakirkja ætti þar aðeins afrétt en Staður í Kinn
Víkurnar. 834
Ítaks Helgastaða með tilvísun til Grenjaðarstaðar og Múla er getið í
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar árið 1595, vísitasíum biskupanna Þorláks
Skúlasonar árið 1631, Gísla Þorlákssonar árið 1672, Jóns Vigfússonar árin 1686 og
1687, Einars Þorsteinssonar árið 1694, Björns Þorleifssonar árið 1702, Steins
Jónssonar árið 1715, Halldórs Brynjólfssonar árið 1748 og Steingríms Jónssonar árið
1828. 835 Þorlákur Skúlason biskup vísar til máldaga Hóladómkirkju og
Grenjaðarstaðar varðandi ítök í vísitasíu á Grenjaðarstað 1631 og Jón Vigfússon vísar
einnig til máldaga árin 1686 og 1688. 836 Hins vegar nefna biskuparnir Einar
Þorsteinsson og Björn Þorleifsson aðeins reka í Náttfaravík á árunum 1694 og
1702. 837 En Steinn Jónsson getur um „afrétt í Náttfaravík“ meðal ítaka
Grenjaðarstaðar árið 1715. 838 Afréttarítak Grenjaðarstaðar í Náttfaravíkum er nefnt í
eignaskrá Grenjaðarstaðarkirkju árið 1644. 839 Einnig í lýsingu prestakalla í
Þingeyjarþingi 1724 og 1725. 840
Afréttarítaks Múla í Náttfaravíkum er getið í vísitasíum biskupanna Þorláks
Skúlasonar árið 1631, Einars Þorsteinssonar árið 1694 og Steins Jónssonar árið
1715. 841 Séra Gísli Einarsson í Múla lögfesti ítakið 6. júní 1693. 842
Geldfjárrekstrarítak Múla er nefnt í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og
1725. 843 En í lýsingu Múlaprestakalls 1. júlí 1839 er sagt að geldfjárreksturinn sé
fyrirboðinn. 844
Helgastaðaprestar lögfestu afréttarítakið í Náttfaravíkum margsinnis með
Helgastaðaprestakalli, t.d. 1638, 1669, 1707, 1715, 1716, 1719, 1721, 1723, 1730,
1733, 1740, 1764, 1782, 1828 og 1867. 845 Lögfestum þeirra á árunum 1786 og 1812
var mótmælt af Þóroddsstaðarprestum. 846 Mótmælin árið 1812 beindust gegn því, að
Helgastaðaprestur notaði „afréttinn“ fyrir annað geldfé en eigið eða færi fram úr
ítölunni. Gerðu Þóroddsstaðar- og Helgastaðaprestar, Sæmundur Jónsson og Hannes
Scheving, samning sín á milli árið 1786 um afréttarnot.847 Þá er getið um „afrétt“
Helgastaðakirkju í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. 848
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Skjal nr. 2 (27).
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836
Skjöl nr. 2 (134, 143, 146).
837
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Skjal nr. 2 (162).
839
Skjal nr. 2 (80).
840
Skjöl nr. 2 (81 og 239).
841
Skjöl nr. 2 (135, 151, 161).
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Skjal nr. 2 (93).
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Skjal nr. 2 (240).
844
Skjal nr. 2 (94).
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846
Skjöl nr. 2 (126, 128).
847
Skjal nr. 2 (127).
848
Skjal nr. 2 (241).
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861
Granastaðir í Kinn áttu, samkvæmt vitnisburði Ólafs biskups Hjaltasonar frá
árinu 1561, ítakarétt í Náttfaravíkur. 849
Í bréfabók Jóns Gissurarsonar, prófasts í Þingeyjarþingi, virðast á einni síðu
taldir upp allmargir ákæruliðir um Víkur (Náttfaravíkur) með meiru, ársett af Jóni
Þorkelssyni þjóðskjalaverði um 1633. Viðkomandi hafi leyft og tollað Víkur svo að
örtröð yrði og gert það „afréttarland“ að byggð og fyrirboðið þeim, sem ættu þar ítölu,
að láta þangað búpening sinn. 850
Lofaði séra Illugi Helgason árið 1640 að afslá allri byggingu í Náttfaravíkum
með því skilyrði, að þeir, sem þar væru, mættu þar við hýrast til næstu fardaga.
Staðfestu sýslumenn í Þingeyjarsýslu, Þorbergur Hrólfsson og Hrólfur Sigurðsson,
skyldu Illuga að taka byggðina af. 851
Halldór Einarsson sýslumaður auglýsti á manntalsþingi á Ljósavatni 25. maí
1705 bón prestanna að Grenjaðarstað, Múla og Helgastöðum um að hann gæti þess að
ekki sé byggt í „afrétt“ þeirra Náttfaravíkum. Sýslumaður bannar Magnúsi, sem í
nokkur ár hefur haldið sér uppi í nefndri „afrétt“, og öllum öðrum að setja niður
byggð í eða beita „afréttina“ og minnir á hvernig tekið sé á því samkvæmt Jónsbók. 852
Mál þetta hafði einnig verið tekið upp á Helgastaðaþingi 16. maí s.á. 853
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 kallar Náttfaravíkur
„afréttarland“, eign Staðar í Kinn utan það sem aðrir staðir ættu þar ítök. 854 Þar er
einnig minnst á upprekstur Helgastaða:
Upprekstur fyrir allan afrjettarpeníng staðarins í Náttfaravíkur hefur áður
brúkast, nú ekki. 855

Um Þóroddsstað segir í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725,
að staðurinn hafir nóg land um sumar og góða haga, „afrétt“ í Náttfaravíkum og
hálfan fiskatoll af þremur skipum. 856
Í greinargerð séra Eiríks Þorleifssonar á Þóroddsstað um Náttfaravíkur, frá 11.
desember 1840, er þess getið að fé hafi komist úr Náttfaravíkum yfir í „afréttarfjöll“
Granastaða. 857
Í jarðamatinu 1804 er vikið að afréttartekjum á Kotamýrum:
For Afret betales hertil af Fremmede aarlig 1 rd. 858
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852
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853
Skjal nr. 2 (259) a-b.
854
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 109-111.
855
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 178.
856
Skjal nr. 2 (242).
857
Skjal nr. 2 (74) a-b.
858
Skjal nr. 2 (61).
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831
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862
Ekkert er vikið að réttindum Grenjaðarstaðar-, Helgastaða- og Múlakirkna í
Náttfaravíkur í jarðamati 1849-1850. 859 Um býlin Kotamýrar (þar er einnig minnst á
Björg) og Naustavík með Vargsnesi segir um upprekstur og afréttarnot:
N° 53 Kotamýrar kristsfjárjörð talin 10 hndr. að dýrleika. Landrými sæmilegt;
gjeldfjárupprekstur til hagræðis; allgóð málnyta ... Þræta er hjer á landshluta
nokkrum milli Bjarga, um hvað seinna verður gjetið. ...
N° 54 Naustavík með Vargsnesi ómetin. ... Landrými allmikið og gott bæði til
þrifa og málnytu. Frían upprekstur fyrir eigin skjepnur. Vargness tún er lítið;
að öðruleiti er lýsíngin á eingi og úthaga hinsama og á Naustavík …
2 Þrætulandið milli Kotamýra og Bjarga liggur vestan við sokallaðan
bakránga; og álýtst nægur afrjettur handa 100 lömbum. 860

Í fasteignamatinu 1916-1918 var eftirfarandi um jarðir í Náttfaravíkum:
Kotamýrar höfðu verið í eyði síðan árið 1909, tún í órækt, hús niðurfallin og eigendur
höfðu leigt nytjar landsins undanfarin ár fyrir 15-20 krónur.
Í Naustavík var heimaland notað til upprekstrar eftir sveitarsamþykkt.
Vargsnes hafði verið í eyði síðan 1904, en nytjar leigðar ábúanda Naustavíkur.
Tún var komið í órækt, en þó heyjað en landið notað undanfarið fyrir afrétt. 861
Árið 1920 vakti umboðsmaður Þóroddsstaðar, sem þá var ekki lengur
prestssetur, máls á hvernig fara ætti með ítök jarðarinnar, þar á meðal upprekstrarland
í Náttfaravíkum. Endaði það þannig að Stjórnarráðið skrifað sýslumanni 18. janúar
1921 og tilkynnti honum að umrædd ítök skyldu framvegis fylgja hinu nýja prestssetri
Þóroddsstaðarprestakalls, Vatnsenda. 862
Við sölu á 24 hndr. í Fremstafelli í Kinn 24. maí 1433 eru talin með
Grímsstaðaland (Grímsland) og afrétt á Flateyjardalsheiði. 863 Hálft Fremstafell var selt
30. nóvember 1485 (10. janúar 1486) með ítölum þ. á m. „afrétt“ öllu geldfé á
Flateyjardalsheiði og hálft Grímsstaðaland.864
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 er þessi umsögn um
Grímslandseign Fremstafells:
... af því hefur ábúandi ekki gagn, með því það liggur í fjarska, en áður hafa
þeir fengið eftir þetta land x eða xx álna virði. 865

Í lýsingu Fremstafells árið 1878 sem umboðsjarðar Munkaþverárklausturs
segir að því fylgi selland sem nefnist Grímsland. Þar sem landið liggi í miðri
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Skjal nr. 2 (66).
Skjal nr. 2 (65).
861
Skjal nr. 2 (68).
862
Skjal nr. 2 (285).
863
Skjal nr. 2 (198).
864
Skjal nr. 2 (213).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 125.
860

832
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863
Flateyjardalsheiðarafrétt virðist alrangt að hafa þar byggð lengur heldur leigja sem
„afréttarland“. 866
Landamerkjabréf „afréttarlandsins Grímslands, er fylgir jörðinni Fremstafelli“,
var útbúið 16. janúar 1885. 867
Í fasteignamatinu 1916-1918 segir m.a. um Grímsland:
Jörðin hefir verið í eyði mjög lengi ... Tún og engi var lítið, en landrými
talsvert og kjarngott, nú óhugsandi að hafa landsins önnur not, en sem
upprekstrarland, sökum legu sinnar á Flateyjardalsheiði svo nefndri, ... Sem
stendur mun upprekst<r>argjald gefa bruttó 15 krónur. ... 868

Auðunarmáldagar frá 1318 segja Hálskirkju eiga afrétt á heiði út,
Hálsmannatungur. 869
Þessa ítaks Hálskirkju er getið með sömu orðum í máldögum Péturs
Nikulássonar (1394), máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar (1461), eignaskrá frá árinu
1523, máldaga 21. september 1565 og máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar, í
vísitasíum biskupanna Þorláks Skúlasonar árið 1631, Gísla Þorlákssonar 1680 (nema
þá er talað um Hálfsmannatungur), Einars Þorsteinssonar 1694, Björns Þorleifssonar
1702 og Steingríms Jónssonar 1828. 870 Hins vegar segir í vísitasíu Jóns Vigfússonar
biskups árið 1687 að máldagabókin (þ.e. vísitasíubók Þorláks Skúlasonar) haldi að
kirkjan eigi afrétt á heiði út, Hálsmannatungur. 871
Hins vegar virðist orðinn einhver ruglingur þegar Steinn Jónsson biskup
vísiterar Hálskirkju árið 1715:
Kirkiann á heimaland alt ... afriett á heide ut; Hals manna tungur (Þær helldur
heidarlegur Senior Sr Jon Tómasson ad Sieu plátz, sem á flatEýardalssheide
er nu kallad almenningur), ... 872

Jón Tómasson hefur e.t.v. ruglað Hálsmannatungum saman við Almenning á
Flateyjardalsheiði og ekki verið einn um það því að Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns frá 1712 segir í umfjöllun um ítakaeignir Hálskirkju:
Afrjettarland á Flateyjardalsheiði, sem máldaginn kallar Hálsmannatungur.
Enginn veit nú hvar sá afrjettur er, og aldrei hefur staðurinn hans notið, svo
menn viti. 873

Jarðabók Árna og Páls segir Þverá í Dalsmynni eiga hálfar Lambatungur (þ.e.
Hálsmannatungur) 874 og í umfjöllun um Draflastaði að kirkjan þar eigi hálfar
Lambatungur. 875
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Skjal nr. 2 (256).
Skjal nr. 2 (17) a-b.
Skjal nr. 2 (70).
869
Skjal nr. 2 (185).
870
Skjöl nr. 2 (191, 203, 98, 231, 130, 133, 139, 153, 154, 173).
871
Skjal nr. 2 (144).
872
Skjal nr. 2 (163) a-b.
873
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 91.
874
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 107.
875
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 72.
867
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833
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864
Hálsprestar lögfestu Hálsmannatungur nokkrum sinnum. Til eru tvær óársettar
lögfestur sem munu vera frá því kringum 1600. Önnur virðist hafa verið lesin 1629,
1630 og 1631 þó að ekki sé getið við hvaða tækifæri. 876 Yngri lögfestur eru frá árinu
1725, 877 1726, 878 1744, 879 1745 880 og 1830. 881 Sömuleiðis hafa þær verið lögfestar árið
1724. 882
Deilur voru uppi um Hálsmannatungur milli Hálsprests og ábúanda og eiganda
Þverár í Dalsmynni á árinu 1743 og væntanlega lengur. Ekki hefur fundist endanlegur
úrskurður í því máli en ekki verður séð að Þverármenn hafi gert tilkall til
Hálsmannatungna eða Lambatungna eftir það.883
Landamerkjalýsing „afréttarinnar“ Hálsmannatungna fylgir landamerkjabréfi
Háls í Fnjóskadal frá 2. júní 1890. 884
Þórhallur Bjarnarson biskup skrifaði prófasti í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi
25. janúar 1910 og sagði Lambatungur vera hið sama og Hálsmannatungur 885
Sala á Hálsmannatungum var til umræðu á árunum 1914-1916. Stóð
Hálshreppi til boða að kaupa landið en ágreiningur varð um verð.886 Ekkert afsal hefur
fundist en víða er talað um þær sem eign Hálshrepps.
Um hjáleiguna Kambsmýrar segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1712:
Kambsmýrar. Eyðihjáleiga, bygð í afrjettarlandi út á Flateyardalsheiði hér um
fyrir 50 árum, og varaði bygðin inn til næstu 6 ára. 887

Kambsmýrar hafa væntanlega verið notaðar til upprekstrar þegar þar var ekki
búið því að í prófastsvísitasíu á Draflastöðum 5. október 1751 er sagt að óvíst sé hvort
lambatollur af Kambsmýrum tilheyri Draflastaðakirkju eða sjálfri jörð. 888 Í jarðamati
1804 er eftirfarandi um Kambsmýrar:
For Afret betales af Fremmede aarlig 1 rd. - 889

Kambsmýrar voru í eyði þegar fasteignamat var gert á árunum 1916-1918. Þar
segir m.a.:
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Skjöl nr. 2 (109) a-b, 2 (110) a-b og 2 (58). Sjá einnig skjal nr. 2 (180) a-b.
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Skjal nr. 2 (23).
885
Skjal nr. 2 (284).
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Skjöl nr. 2 (282) og 2 (283).
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 73.
888
Skjal nr. 2 (248) a-b.
889
Skjal nr. 2 (63).
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865
Undanfarið hefur landið verið notað til upprekstrar og slægna, en tiltölulega
lítið, þar eð upprekstrarlönd eru allmikil umhverfis, en erfitt um heyskap … 890

Sama mat segir um Draflastaði:
Búfjárhagar: Jörðin á landsítak á Gönguskarði. 891

Jarðamat 1804 telur afréttartekjur í Garði:
Nr. 280. Gardur Selvejer Jord ... For Afret betales af Fremmede aarlig 64
<s.>- 892

Í fasteignamati 1916-1918 segir um jarðirnar Austari-Króka og Garð, hvora
fyrir sig:
Upprekstrarland fyrir jörðina sjálfa, en lítið meira. 893

Ytri-Hóll fær í sama mati umsögnina:
Upprekstrarland fylgir, sem jörðinni nægir. 894

Og um Syðri-Hól segir í sama mati:
Upprekstrarland hefur jörðin fyrir sig. 895

Samkvæmt
Gönguskarði. 896
6
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NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR
Sameiginleg atriði á svæði 6

Hér á eftir verður fyrst fjallað um Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og fyrirliggjandi dómafordæmi í þjóðlendumálum og samhengi þessara gagna við það mál
sem hér er til umfjöllunar. Í framhaldinu verður einnig sérstaklega hugað að því hvort
í nýjum dómum um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afréttarsvæða megi greina
áherslumun sem tilefni gefi til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Að því búnu verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem mál
þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu
einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 897 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
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Skjal nr. 2 (70).
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Skjal nr. 2 (70).
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Skjal nr. 2 (70).
897
Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar,
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 47, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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6.1.1

Almennar niðurstöður óbyggðanefndar

Í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (svæði 1), er í kaflanum Almennar
niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar
staðreyndir og lagaatriði sem almenna þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í
úrskurðum í málum nr. 1-5/2001 (svæði 2) er í kaflanum Viðauki við almennar
niðurstöður óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum
bætt við. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og birtir þannig
sem viðauki með úrskurðum í málum nr. 1-9/2003 (svæði 3), 1-6/2004 (svæði 4) og 15/2005 (svæði 5). Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum nr. 15/2007 (svæði 6).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við áðurnefndar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka við
þær, og vísar til þeirra, sbr. einnig kafla 6.1.2 - 6.1.3 hér á eftir.
6.1.2

Dómafordæmi í þjóðlendumálum

Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og viðauki
við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem almenna
þýðingu hafa við efnislega úrlausn þjóðlendumála. Samhengi nýrra niðurstaðna
dómstóla við þau grundvallaratriði sem úrlausnir óbyggðanefndar byggjast á kemur að
sjálfsögðu til skoðunar hverju sinni.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 31. maí 2006, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-6/2004 (svæði 4), var þannig fjallað sérstaklega um dóm
Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005. Svo sem þar segir verður sú
ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr.
571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða
hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki
afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur
til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 29. maí 2007, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-5/2005 (svæði 5), tók óbyggðanefnd einnig afstöðu til þess hvort
þeir dómar sem þá lágu fyrir gæfu tilefni til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki. Þá skal þess getið að í sömu málum,
kafla 6.1.2, var gerð almenn grein fyrir stofnun heiðarbyggðar á Norðausturlandi.
Frá því óbyggðanefnd kvað upp síðastnefnda úrskurði, í málum nr. 1-5/2005
(svæði 5), hafa gengið níu Hæstaréttardómar sem tengjast fyrri svæðum. Nánar
tiltekið eru þetta fimm dómar frá 14. júní 2007, þ.e. í málum nr. 22/2007 (Þórsmörk
og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007 (Almenningar), nr. 26/2007
(Merkurtungur), nr. 28/2007 (Stakkholt), einn dómur frá 4. október 2007, í máli nr.
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27/2007 (Grænafjall/Fljótshlíðarafréttur), einn dómur frá 11. október 2007, í máli nr.
99/2007 (Skaftártunguafréttur) og loks tveir dómar frá 18. október 2007, í málum nr.
47/2007 (Núpsstaður og fleiri jarðir í Fljótshverfi) og 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Tveir hinir síðastnefndu dómar eru fremur til staðfestingar á framangreindri
niðurstöðu, þ.e. að ekki beri að herða sérstaklega kröfur til landamerkjabréfa jarða. Að
öðru leyti telur óbyggðanefnd nauðsynlegt að taka til athugunar samhengi eldri og
yngri dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana
og hvort tilefni sé til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum
tilvikum. Fer sú umfjöllun hér á eftir.
6.1.3

Afréttir einstakra jarða og stofnana

Um þýðingu hugtakanna jörð, afréttur og almenningur er rækilega fjallað í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar, sbr. kafla 6.1.1. og viðauka. Að því er varðar hugtakið
jörð er niðurstaðan sú að almennt megi gera ráð fyrir að slíku landi hafi upphaflega
verið ráðstafað úr einstökum landnámum, stofnað til nýbýlis á eða eignarhefð unnin
yfir. Þannig eru taldar líkur á því að jörð, svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi
eða innan annarra ótvíræðra merkja, sé beinum eignarrétti háð. Tilvist landamerkjabréfs ein og sér ræður því ekki úrslitum um mat á eignarrétti, heldur staða landsvæðisins sem jarðar.
Afrétti hefur óbyggðanefnd flokkað í þrennt á grundvelli uppruna, sbr. kafla
4.4 og 4.5 í áðurnefndum Almennum niðurstöðum. Þar eru í fyrsta lagi samnotaafréttir, þ.e. þeir afréttir sem skv. elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum
jarða í tilteknu sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra
jarða og stofnana, sem skv. elstu heimildum tilheyrðu einstökum jörðum, lögpersónum eða stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Í þriðja lagi er um að ræða jarðir
sem að hluta eða öllu leyti hafa verið lagðar til afréttar og gilda þar um sambærileg
sjónarmið og að framan greindi um eignarhald á landi jarða yfirleitt.
Hafi umþrætt landsvæði ekki legið innan merkja jarðar hefur óbyggðanefnd
talið að líkur séu á því að það hafi ekki orðið beinum eignarrétti háð fyrr en með
setningu þjóðlendulaga. Tilvist landamerkjabréfs skiptir þá ekki grundvallarmáli en
litið til atriða svo sem umfjöllunar í heimildum, nýtingar, staðhátta, gróðurfars og
landnáms. Ekki er þó alltaf augljóst hvort landsvæði hefur stöðu jarðar eða afréttar. Á
það álitaefni hefur sérstaklega reynt þegar undir einstakar jarðir og/eða stofnanir hafa
legið svæði sem skilin hafa verið frá viðkomandi heimajörð með sjálfstæðum
merkjum eða, í sumum tilvikum, af öðrum fasteignum. Eru aðstæður þá oft þær að
landsvæðisins er getið með sérstökum hætti í heimildum stundum beinlínis kallað
afréttur og heimildir um afnot einskorðaðar við beit eða önnur þrengri og þá
sambærileg not.
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Til úrlausnar hjá óbyggðanefnd hefur komið nokkur fjöldi landsvæða sem fella
má undir framangreinda lýsingu. Þessi landsvæði hafa verið úrskurðuð þjóðlendur og
afréttir/landsvæði í afréttareign, eftir atvikum með vísan til heimilda, legu, sögu,
staðhátta, nota o.fl. Ber hér að nefna Afrétt norðan vatna í máli nr. 4/2000 (svæði 1),
Hrunaheiðar í máli nr. 5/2000 (svæði 1); Hoffellslambatungur í máli nr. 4/2001 (svæði
2); Þórsmörk, Goðaland, Almenninga, Teigstungur, Múlatungur, Merkurtungur,
Stakkholt, Steinsholt, Hólatungur, Borgartungur og Skógafjall í máli nr. 5/2003
(svæði 3); Hvítmögu og Stórhöfða í máli nr. 6/2003 (svæði 3); Villingadal, Suðurfell
og Múla í máli nr. 1/2005 (svæði 5); Steinvarartungu og Þorbrandsstaðatungur í máli
nr. 3/2005 (svæði 5); Þverfellsland og sunnanverða Grímólfsártungu í máli nr. 4/2005
(svæði 5) og loks afréttarland á Hólsfjöllum í máli nr. 5/2005 (svæði 5).
Segja má að Hæstiréttur hafi einnig tekið skýra afstöðu til landamerkjabréfa
annarra landsvæða en jarða, þegar í fyrstu dómum í þjóðlendumálum. Í forsendum
réttarins í dómi frá 21. október 2004, máli nr. 48/2004, segir þannig svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Að auki segir svo í dómi réttarins frá 28. september 2006 í máli nr. 497/2005:
...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

Þá hefur komið fram það skýra mat Hæstaréttar að sé ekki um jörð að ræða hafa
landamerkjabréf takmarkaðra vægi sem „sönnunargagn um beinan eignarrétt“, sbr.
dóm Hæstaréttar 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þær þjóðlendur og afrétti/landsvæði í afréttareign sem áður voru tilgreindar hafa verið staðfestir efnislega með dómum Hæstaréttar
að því er varðar Afrétt norðan vatna, Hoffellslambatungur, Hrunaheiðar, Þórsmörk,
Goðaland, Steinsholt, Almenninga, Merkurtungur og Stakkholt, sbr. dóma frá 21.
október 2004, 28. september 2006, 5. október 2006 og 14. júní 2007 í málum nr.
47/2004, nr. 497/2005, nr. 133/2006, nr. 22/2007, nr. 23/2007, nr. 25/2007, nr.
26/2007 og nr. 28/2007. Í tilvikum Skógafjalls, Hvítmögu og Stórhöfða var sams
konar niðurstöðum óbyggðanefndar á hinn bóginn snúið við og komist að þeirri
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niðurstöðu að þar væru eignarlönd en ekki þjóðlendur í afréttareign, sbr. dóma frá 16.
maí 2007 í málum nr. 24/2007, nr. 536/2006 og nr. 448/2006. Önnur framangreind
landsvæði hafa ekki komið til kasta dómstóla en af dómum um eignarland frá því fyrir
gildistöku þjóðlendulaga ber að nefna Hrd. frá 29. febrúar 1996 (Hrd. 1996/696) um
Blikdal í Esju og dóm aukadómþings Árnessýslu 23. febrúar 1980 um Tunguheiði í
Biskupstungum.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þjóðlendur í afréttareign á þessum svæðum eru
þannig almennt í góðu samræmi við úrlausnir Hæstaréttar, fyrr og síðar, þó svo
forsendur séu ekki einsleitar í öllum tilvikum og taki þess utan mið af sérstöðu
einstakra svæða. Dómar Hæstaréttar um landskikana þrjá sunnan Mýrdalsjökuls, þ.e.
Skógafjall, Hvítmögu og Stórhöfða, skera sig þar hins vegar nokkuð úr.
Framangreind úrlausnarefni eiga það sameiginlegt að viðkomandi landsvæði
hefur legið undir einstaka jörð/jarðir eða stofnun, landfræðilega aðskilið frá
henni/þeim með einum eða öðrum hætti, jafnan getið með sérstökum hætti í
heimildum, stundum beinlínis kallað afréttur og afnot einskorðuð við beit eða önnur
þrengri og þá sambærileg not.
Ef reynt er að taka saman þau sameiginlegu atriði sem leiða til niðurstöðu
Hæstaréttar um eignarland í umræddum þremur undantekningartilvikum, þá sýnist
landfræðileg lega, m.a. gagnvart aðliggjandi eignarlöndum og að einhverju marki
almennir staðhættir, vega mjög þungt. Í tilvikum Hvítmögu og Skógafjalls var á því
byggt að svæðin hefðu verið innan merkja jarða og að hvorki staðhættir né gróðurfar
mæltu gegn því að þau hefðu verið numin, a.m.k. að einhverju leyti. Beinn eignarréttur hefði þannig stofnast. Um Stórhöfða segir að líkur séu fyrir því að hann hafi
verið innan upphaflegs landnáms eins og aðliggjandi lönd. Hann hafi ekki verið talinn
til samnotaafrétta og ekkert sé komið fram í málinu sem stutt geti að munur verði að
þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Nægilega sé því leitt í ljós
að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar.
Dómar Hæstaréttar um þjóðlendur í Þórsmörk, Goðalandi, Almenningum,
Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, eru kveðnir upp mánuði síðar en dómar um
eignarlönd í Stórhöfða, Hvítmögu og Skógafjalli. Fyrstnefndu svæðin sex liggja
norðan Eyjafjallajökuls og voru öll talin heyra undir einstaka jörð/jarðir sem þau eru
landfræðilega aðskilin frá. Í forsendum Hæstaréttar er m.a. vísað til möguleikans á
landnámi, legu og staðhátta, skorts á skriflegum eignarheimildum og samræmis milli
þeirra innbyrðis. Tekið er sérstaklega fram að ekki sé sýnt fram á önnur not meintra
rétthafa en hefðbundin afréttarnot til sumarbeitar fyrir búfé. Í öllum þessum sex
tilvikum var dæmd þjóðlenda í afréttareign.
Sýnist þannig ekki vera fullt samræmi í mati réttarins að því er varðar hin
tilgreindu atriði í annars vegar tilvitnuðum þremur dómum og hins vegar öðrum
úrlausnum um sams konar landsvæði, auk eldri dóma um Hoffellslambatungur og
Hrunaheiðar.
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Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að það séu fyrst og fremst
staðbundnar aðstæður, þ.m.t. staðhættir, en þó einkum lega viðkomandi þriggja
landsvæða að eignarlöndum til annarra átta en gagnvart Mýrdalsjökli sem úrslitum
ráði. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til grundvallar
hverju sinni. Þá liggja fyrir eldri dómar um þjóðlendur á landsvæðum með svipaða
legu gagnvart annars vegar eignarlöndum og hins vegar þjóðlendum, sbr. einkum
Hoffellslambatungur og Hrunaheiðar í Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005
og Hrd. 5. október 2006 í mál nr. 133/2006. Ekki liggur fyrir skýr yfirlýsing
Hæstaréttar um breytta afstöðu að þessu leyti. Með hliðsjón af framangreindu og að
teknu tilliti til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd útilokað að líta svo
á að umræddir þrír dómar, um Hvítmögu, Skógafjall og Stórhöfða, feli í sér að lega
þrætusvæðis að eignarlandi eða eignarlöndum geti ein og sér vegið svo þungt að
önnur sú sönnunarfærsla sem ella fer fram við slíkar kringumstæður hafi hverfandi
þýðingu.
Óumdeilt er hins vegar að eignarréttarleg staða aðliggjandi svæða getur auk
hefðbundinna og viðurkenndra eignarheimilda haft vægi við eignarréttarlegt mat og
ásamt öðru leitt til þeirrar niðurstöðu að um eignarland sé að ræða. Má þar um vísa til
dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 varðandi efstu jarðir í Biskupstungnahreppi, sbr. einnig úrskurð óbyggðanefndar um þau landsvæði. Hið sama má
segja um eignarland í dómi Hæstaréttar 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 um jarðir
í Fljótshverfi, sbr. og úrskurð óbyggðanefndar um sama svæði.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að ekki séu forsendur til þess að breyta
því sönnunarmati sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum tilvikum. Fyrir liggur að í málum
nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd snúa sérstök álitaefni af þessum toga að
eftirtöldum landsvæðum: Hálsmannatungur, Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði,
Tjarnahverfi á Gönguskarði, Finnsstaðadalur, Grímsland og Kambsmýrar í máli nr.
4/2007 og Upprekstrarland milli Höfðagilja og Eyvindará/Laufáshagi í máli nr.
5/2007.
6.2

Landnám

Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum
lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort í öndverðu
hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi. 898 Má í þessu sambandi
einnig vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði
um Hoffells-Lambatungur í Nesjum.
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Sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Í kafla 5.1. hér að framan er gerð grein fyrir þeim takmörkuðu frásögnum
Landnámu sem lúta að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar. Af þeim verður ekki
ráðið hversu langt inn til landsins numið var. Að öðru leyti vísast til eftirfarandi kafla
um einstök landsvæði.
6.3
6.3.1

Knarrareyri og Eyrarfjall
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Knarrareyrar og Eyrarfjalls (Knarrareyrarlands) gera einnig kröfu
til sem eignarlanda sinna, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1., 3.2. og
3.3.
Austur og upp af flatlendi við Dalsá, í Flateyjardal, er Austurheiði. Ofan
hennar rís yfir 30 km langur fjallgarður og ná einstakir hnjúkar í yfir 1200 m hæð.
Norðan til heitir fjallagarðurinn Víknafjöll og tengjast þau til suðurs Kinnarfjöllum.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur fyrir ofan 500 m hæðar upp af Flateyjardal,
nær austur yfir Víknafjöll og niður að sjó að austan. Svæðið er bratt og fjalllent. Að
austan rís land skarpt úr sæ, með nær samfellda sjávarhamra. Nyrst liggja Hágöng ytri
(645 m), brött með sjávarhamra norðan og austan til. Vestur-Hvanndalur er alldjúpur
dalur sem skerst niður í fjallgarð Kinnarfjalla austan frá innan Háganga. Litlu sunnar
liggur Austur-Hvanndalur sem skerst frá austri til suðvesturs í Víknafjöll.
6.3.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Byggt sé á því að landsvæði það
sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði utan eignarlanda og því þjóðlenda.
Heimildir greini að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur.
Megi þar einkum nefna Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í bókinni Göngur og
réttir. Meðal afréttarlanda Ljósavatnshrepps séu Kinnarfjöll, þ.e. Finnsstaðadalur,
Gönguskarð, Seljadalur og Víknalönd, og komi það m.a. fram í bókinni Göngur og
réttir. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist
á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi, enda hafi svæðið
innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé
Ekki sé fallist á lýsingar eigenda Knarrareyrar/Eyrarfjalls. Talið er að umrædd
jörð geti ekki átt eignarland umfram tilgreind hæðarmörk. Þá séu merkjalýsingar
óljósar á svæðinu til fjalls, t.d. „á fjall upp“, og „í hæsta fjallshrygginn“.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Knarrareyrar, er því
haldið fram að sú afstaða ríkisins að viðurkenna ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500
metra hæðarlínu eigi sér enga stoð í landslögum, hefð, venju eða öðrum sögulegum
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heimildum. Byggt sé á þinglýstum landamerkjum sem gerð hafi verið fyrir fjórum
kynslóðum og öðrum eldri gögnum um jörðina. Landamerkin hafi verið skráð og
þinglesin og þar með staðfest af þar til bærum valdsmanni og hafi síðan verið virt af
hinu opinbera valdi og einkaaðilum. Gögn þessi hafi síðan verið fullkomin sönnun um
eignarrétt að jörðinni og um merki hennar. Þá hafi lánastofnanir hins opinbera og
einkaaðila byggt traust á þessum gögnum og eigendur jarða verið skattlagðir
samkvæmt þeim. Eigendur jarðanna hafi mátt treysta því að ríkið breytti ekki afstöðu
sinni til landamerkjanna eftir allan þennan tíma. Á því er byggt að núverandi eigendur
séu í góðri trú um eignarheimildir sínar og landamerki. Þeir hafi ekki staðið að gerð
þeirra og þeim sé ekki nákvæmlega kunnugt um hvaða gögn hafi verið fyrir hendi
þegar landamerkin hafi verið gerð. Góð trú gagnaðila njóti lagaverndar en því til
stuðnings er vísað til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu.
Því er haldið fram að séu umræddar eignarheimildir ekki fullnægjandi sönnun
um beinan eignarrétt þá verði hann talinn sannaður með eignarhefð, enda hafi verið í
gildi ákvæði um eignarhefð í íslenskum lögum allt frá árinu 1281. Merki jarðanna séu
skýrt afmörkuð í landamerkjabréfum og ekki sé umdeilt að eigendur hafi nýtt land
jarðanna með þeim hætti sem aðstæður hafi leyft á hverjum tíma. Hafnað er því
viðhorfi ríkisins að ekki hafi verið unnt að stofna til eignarréttar með occupatio yfir í
einskis manns landi eftir lögtöku Jónsbókar 1281. Það sé fyrst með lögtöku
þjóðlendulaga sem það sé óheimilt.
Því er mótmælt að ríkið geti byggt kröfulínu sína á óljósum lýsingum
Landnámu en þar sé aðallega getið um hverjir námu hvað en ekki nákvæmlega fjallað
um landamerki numinna jarða. Mótmælt er þeim skilningi ríkisins að þögn Landnámu
um nákvæma stærð landnámsjarðanna inn til landsins sé túlkuð með þeim hætti sem
ríkið geri. Þá er bent á að veður- og gróðurfar hafi verið annað og hagstæðara á
landnámstíma en síðar varð og byggð landsins og nýting verið með allt öðrum hætti.
Byggðin hafi náð upp í 6-700 metra hæð, eins og nýjar rannsóknir fornleifafræðinga
sanni. Loks er vísað til eignadóms aukadómþings Þingeyjarsýslu frá 20. maí 1975.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýsts eiganda Knarrareyrarlands, er
byggt á þinglýstu landamerkjabréfi, ásamt öðrum skráðum eignarheimildum, fornum
og nýjum, sem þeir hafi fyrir þessum eignum sínum.
Jarðeigendur hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað
til þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum
manna og því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki
grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
beinum eignarrétti. Ríkið hafi skráð jörðina í veðmálabækur, metið jörðina til
fasteignamats og skráð hana í landskrá fasteigna sem eiganda og gefið henni
fastanúmer. Ríkisvaldið hafi þannig viðurkennt að jörðin sé háð einkaeignarrétti og
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farið með hana sem hverja aðra eignarjörð til jafns við aðrar jarðir með þinglesnum
landamerkjum, sem hafi ráðist m.a. af merkjum aðliggjandi jarða. Íslenska ríkið hafi
hins vegar ekki sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan landamerkja Knarrareyrar/Eyrarfjalls umfram 500 metra hæðarlínu hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Hæð yfir
sjávarmáli hafi aldrei haft neina réttarfarslega þýðingu í íslenskum rétti. Hvorki hafi
merki jarða eða hreppa tekið mið af hæð lands yfir sjávarmáli. Sú afstaða ríkisins að
það viðurkenni ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér enga
stoð í landslögum né hefð, venju eða sögulegum heimildum. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða
væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til athafna eða
athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Fullur hefðartími sé einnig liðinn frá því að landamerkjabréfum hafi verið
þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu háð leyfi landeigenda, enda enginn notað
landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Loks sé mótmælt þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til
heiða né fjalllendis framangreindra jarða enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá
landnámi til vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum
nútímans til fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka Landnámu sem réttarheimild og
fráleitt að líta framhjá hefð og venjurétti.
Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga, nr.
37/1993. Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga. Með
hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að leggja
svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að axla hana.
Samkvæmt. meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar sé ríkinu óheimilt
að ganga lengra í kröfugerð sinni fyrir óbyggðanefnd og dómstólum en nauðsynlegt sé
til að ná settu lögmætu markmiði.
6.3.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Knarrareyrar rakin í kafla 5.2,
sjá einnig kafla 5.38 um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er getið, og
ná allt aftur til 15. aldar, má ráða að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða.899
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins hefur verið vísað til eignardóms
aukadómþings Þingeyjarsýslu frá 20. maí 1975 í máli bræðranna Hólmgeirs og
Stefáns Árnasona gegn krefjanda eignarréttar. Í dómsorði segir svo: „Viðurkenndur er
eignarréttur stefnanna [svo], Hólmgeirs Árnasonar og Stefáns Árnasonar, að jörðinni
Eyri (Knarrareyri) á Flateyjardal í Hálshreppi.“ Dómur þessi grundvallast á ákvæði
899

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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220. gr. þágildandi laga um meðferð einkamála, nr. 85/1936. Samkvæmt greininni
veitti eignardómur dómhafa heimild til yfirráða og ráðstafana eins og hann hefði í
höndum afsalsbréf eða annað viðeigandi skjal. Ljóst er þannig að dómhafi er ekki í
annarri eða betri stöðu en afsalshafi, sem getur samkvæmt almennum reglum þurft að
færa á það sönnur að í afsali hafi falist raunveruleg yfirfærsla á eignarréttindum. Má í
því sambandi t.d. vísa í dóma Hæstaréttar frá 21. október 2004 í málinu nr. 47/2004
(Afréttur Biskupstungna norðan vatna) og 11. maí 2006 í málinu nr. 496/2005
(Breiðármörk). Af framangreindum eignardómi aukadómþings Þingeyjarsýslu leiðir
því hvorki að í „jörðinni Eyri (Knarrareyri) á Flateyjardal“ felist tiltekin eignarréttindi
né afmörkun hugsanlegs réttindasvæðis.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi
Knarrareyrar frá 16. apríl 1885, þinglesið 27. maí sama ár, en eldri merkjalýsingar
liggja ekki fyrir. Athugun þessi tekur til þeirra merkja sem varðað geta
ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í þessu sambandi verður einnig litið til gagna um
merki aðliggjandi landsvæða. Þar er kröfusvæði Grímslands til suðurs og Naustavíkur
og Vargsness til suðausturs. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Knarrareyrar með
tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess.
Í landamerkjabréfi Knarrareyrar segir svo: „Merkin að sunnan gagnvart
Grímslandi eru: Stóruskriðugil og úr því bein stefna á fjall upp, og að neðan beint úr
gilinu niður miðja skriðuna í Dalsá.“ Norðurmerki Grímslands miðast einnig við
„Stóraskriðu, eða Stóruskriðulæk“ og austurmerki við „fjallsbrún“, samkvæmt
landamerkjabréfi þess frá 1885. Bréf Grímslands og Knarrareyrar bera gagnkvæmar
áritanir. Eldri heimildir um merki Grímslands liggja ekki fyrir, sbr. kafla 6.4.
Um austanverð suðurmerki Knarrareyrar, gagnvart Naustavík og Vargsnesi,
segir svo í landamerkjabréfinu 1885: „Að austan gegnt Vargsneslandi eru merkin í
Rauðhol í Haugshorni og þaðan beint uppá hæsta fjallhrygginn.“ Bréfið er áritað
vegna þessara landsvæða en ekkert landamerkjabréf virðist hafa verið gert fyrir þau.
Samræmi er milli þessarar lýsingar landamerkjabréfsins á austanverðum
suðurmerkjum Knarrareyrar og eldri heimilda um mörk Náttfaravíkna til norðurs, sbr.
kafla 6.7 um Naustavík, Vargsnes og Kotamýrar. Í kröfulýsingu þinglýsts eigenda
„Naustavíkur-Vargsness“ í máli þessu er m.a. vísað til lýsingar í landamerkjabréfi
Knarrareyrar.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um Knarrareyri og
Grímsland er þannig notað orðalagið „á fjall upp“, og „fjallsbrún“ um austurmerkin,
upp af Flateyjardal, sbr. einnig sambærilegar merkjalýsingar fyrir þau svæði til
suðuráttar sem fjallað verður um í síðari köflum. Víknafjallamegin er merkjum
Knarrareyrar lýst „uppá hæsta fjallhrygginn“. Á þessu svæði er glögg landfræðileg
afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að
umrætt orðalag og staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki Knarrareyrar hafi
verið talin ná austur yfir fjallgarðinn upp af Flateyjardal og til sjávar að austan. Í
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samræmi við þetta var sá hluti Knarrareyrarlands sem Hálshreppur keypti með afsali,
dags. 4. júlí 1953, og nefndur Eyrarfjall, afmarkaður með „Háfjalli að austan.“
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi jarðarinnar Knarrareyrar. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila
íslenska ríkisins.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Knarrareyrar var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn til
þess að merkjum hennar sé þar rétt lýst, enda þótt sú lýsing sé ekki fullkomlega skýr.
Landamerkjabréfið var undirritað af fyrirsvarsmanni jarðarinnar, þinglesið, fært í
landamerkjabók og á því byggt síðan um merki hennar, án þess að séð verði að komið
hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til
þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Jafnframt er ljóst að eigendur Knarrareyrar hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður
til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
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Um upprekstur og afrétt í Eyrarfjalli er fjallað í nokkrum heimildum, sbr. rit
Páls G. Jónssonar um Flateyjardalsheiði og yfirlit sýslumanns frá árinu 1959.
Umfjöllun þessi er almenns eðlis og óljós. Óbyggðanefnd telur að umræddar heimildir
endurspegli beitarafnot á landi jarðar og geti ekki leitt til þess að land á þessu svæði,
innan merkjalýsingar jarðar, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land hennar.
Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land
innan landamerkjabréfs Knarrareyrar hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum
og að umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á hálendari hlutum
jarðarinnar. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar
óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4. og 4.5. í viðauka
með úrskurði þessum.
Verður því lagt til grundvallar að eyðijörðin Knarrareyri hafi verið byggð og
nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru 1885, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar
farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og
gildir um eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið
án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka
jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
heiðarlands jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en
láglendishlutans leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar.
Þá verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Knarrareyrar sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 900
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Knarrareyrar (nú Knarrareyrar
og Eyrarfjalls), svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.4
6.4.1

Grímsland
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstur eigandi Grímslands gerir einnig kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.4.
900

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Landsvæði það sem hér um ræðir liggur fyrir ofan 60 m hæð upp af austanverðri Dalsá. Undirlendi er hallalítið og gróið með ánni, en rís síðan skarpt til austurs.
Austur og upp af flatlendi við Dalsá, í Flateyjardal, er Austurheiði. Ofan hennar rís
yfir 30 km langur fjallgarður og ná einstakir hnjúkar í yfir 1200 m hæð. Norðan til
heitir fjallagarðurinn Víknafjöll og tengjast þau til suðurs Kinnarfjöllum. Upp af
Austurheiði er Skálavíkurhnjúkur 1129 m og norðan undir honum skarðið sem var
aðalleiðin upp úr Stóruskriðubotnum yfir í Náttfaravíkur og liggur sú leið í yfir 800 m
hæð. Víða í fjallgarðinum austan Flateyjardals eru jökulfannir og litlir skriðjöklar í
botnum og skálum undir hæstu tindum. Þannig eru talsverðar jökulfannir norðan undir
Jökulfelli og Skálavíkurhnjúk.
6.4.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en landnám ekki tekið til
fjalla og öræfa sunnan dala á svæðinu. Byggt sé á því að landsvæði það sem kröfur
fjármálaráðherra nái til sé svæði utan eignarlanda og því þjóðlenda. Heimildir greini
að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum
nefna Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum. Þó svo að talið sé
að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum sé ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu
hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi, enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst
og fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé. Af gögnum megi ráða að svokallað
Grímsland hafi frá fornu fari verið afréttareign Fremstafells, en þó geti heimildir um
einhverja búsetu á svæðinu á fyrri tíð en takmarkaða þó, skv. m.a. Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns. Svæðið hafi þegar verið talið afréttarland um 1400 og
verið það meira og minna síðan. Af því megi ætla að eingöngu hafi verið um
afréttareign að ræða.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi, ásamt öðrum skráðum eignarheimildum, fornum og nýjum, fyrir
þessari eign sinni ásamt landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Jarðeigendur hafi farið
með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað til þess að eignarheimildir
þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi
eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki grundvallarreglu
réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri
þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið beinum eignarrétti.
Ríkið hafi skráð jörðina í veðmálabækur, metið til fasteignamats, skráð eiganda í
landskrá fasteigna og gefið henni fastanúmer. Ríkisvaldið hafi þannig viðurkennt að
jörðin sé háð einkaeignarrétti og farið með hana sem hverja aðra eignarjörð til jafns
við aðrar jarðir með þinglesnum landamerkjum, sem hafi ráðist m.a. af merkjum
aðliggjandi jarða. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt fram á með neinum
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haldbærum gögnum að land innan landamerkja Grímslands hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Hæð yfir
sjávarmáli hafi aldrei haft neina réttarfarslega þýðingu í íslenskum rétti. Hvorki merki
jarða né hreppa hafi tekið mið af hæð lands yfir sjávarmáli. Sú afstaða ríkisins að það
viðurkenni ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér enga stoð í
landslögum, hefð, venju eða sögulegum heimildum. Þá hafi Mannréttindadómstóll
Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar
menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis
ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Fullur hefðartími sé einnig liðinn frá því að landamerkjabréfum hafi verið
þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu háð leyfi landeigenda, enda enginn notað
landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi hvorki náð til
heiða né fjalllendis framangreindrar jarðar, enda sé hann ekki reistur á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá
landnámi til vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum
nútímans til fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka Landnámu sem réttarheimild og
fráleitt að líta framhjá hefð og venjurétti. Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að
leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta henni.
Samkvæmt meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar sé ríkinu óheimilt
að ganga lengra í kröfugerð sinni fyrir óbyggðanefnd og dómstólum en nauðsynlegt sé
til að ná settu lögmætu markmiði.
6.4.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Grímslands er rakin í kafla 5.3,
sbr. einnig kafla 5.37 um sel og kafla 5.38 um afrétti og afréttarnot. Svo sem þar
kemur fram er fyrst getið um „...grims stada lannd aa flatæyiar dals hæidi“ í heimild
frá 14. öld og það talið tilheyra Efstafelli/Fremstafelli í Kaldakinn. Jörðin
Efstafell/Fremstafell liggur utan við ágreiningssvæði í máli þessu, aðskilin frá
Grímslandi af fjölda annarra landsvæða. Búseta á Grímslandi hefur verið stopul, óljóst
um upphaf hennar og landið lengi nýtt til sumarbeitar. Árið 1885 var gert sérstakt
landamerkjabréf fyrir „afréttarlandið Grímsland, er fylgir jörðinni Fremstafelli“. Ljóst
er að við gildistöku þjóðlendulaga hafði landsvæði þetta stöðu afréttar samkvæmt
þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við fram að þeim tíma. 901
Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er
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eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins
vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í áðurnefndu landamerkjabréfi
„afréttarlandsins Grímslands, er fylgir jörðinni Fremstafelli“, sem gert var 16. janúar
1885 og þinglesið 27. júní sama ár. Undir landamerkjabréf Grímslands frá 1885
skrifar umboðsmaður klausturjarða en Fremstafell var meðal þeirra. Eldri
merkjalýsingar hafa ekki komið fram, en til er ódagsett og óundirritað bréf úr
jarðaskjölum Þingeyjasýslu. Það verður ekki talið hafa þýðingu í þessu sambandi.
Athugun merkja tekur til Grímslands í heild sinni, enda allt innan kröfusvæðis
íslenska ríkisins samkvæmt afmörkun gagnaðila. Í því sambandi verður einnig litið til
gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Þar er kröfusvæði Knarrareyrar (Eyrarfjalls)
til norðurs, Naustavíkur, Vargsness og Kotamýrar til austurs og Hálsmannatungna til
suðurs. Til vesturs eru ágreiningssvæði í máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd, sbr. kafla
6.5. og 6.6. um Heiðarhús og Eyvindará. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Grímslands með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsins.
Norðurmerkjum Grímslands, gagnvart Knarrareyri, er þannig lýst í
landamerkjabréfinu frá 1885 að þar ráði „Stóraskriða, eða Stóruskriðulækur“. Þessi
lýsing er í samræmi við lýsingu á suðurmörkum Knarrareyrar í landamerkjabréfi frá
16. apríl 1885, þinglesið 27. maí sama ár. Þar segir svo: „Merkin að sunnan gagnvart
Grímslandi eru: Stóruskriðugil og úr því bein stefna á fjall upp, og að neðan beint úr
gilinu niður miðja skriðuna í Dalsá.“ Eldri heimildir um merki Knarrareyrar liggja
ekki fyrir, sbr. kafla 6.3. Bréf Grímslands og Knarrareyrar bera gagnkvæmar áritanir.
Suðurmerki Grímslands, gagnvart Hálsmannatungum, miðast samkvæmt
landamerkjabréfi hins fyrrnefnda við Ytri-Jökulsá. Norðurmerkjum Hálsmannatungna
er eins lýst í landamerkjabréfi Hálskirkju frá 2. júní 1890 og fjölda eldri heimilda, sbr.
kafla 6.5, og bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Ytri-Jökulsá kemur úr háfjöllum með
jökulfönnum í u.þ.b. 1000 m hæð yfir sjávarmáli.
Um austurmörk Grímslands, gagnvart Naustavík og Vargsnesi auk Kotamýra,
segir svo í landamerkjabréfinu 1885: „Að austan er fjallsbrúnin.“ Bréfið er ekki áritað
vegna þessara landsvæða og ekkert landamerkjabréf virðist hafa verið gert fyrir þau.
Ekkert verður heldur ráðið af eldri heimildum að þessu leyti, sbr. kafla 6.7 um
Naustavík, Vargsnes og Kotamýrar. Í kröfulýsingu þinglýsts eiganda „Naustavíkur /
Vargsness“ í máli þessu er m.a. vísað til lýsingar í landamerkjabréfi Grímslands.
Sama máli gegnir um kröfulýsingu Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar vegna
Kotamýra, en þær eru ekki til í afsals- og veðmálabókum.
Vesturmerki Grímslands, gagnvart Heiðarhúsum og Eyvindará, sem eru á
ágreiningssvæði í máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd, miðast við Dalsá að því er
greinir í landamerkjabréfinu 1885. Bréf Grímslands er áritað vegna Heiðarhúsa og
öfugt og lýsingin er í samræmi við austurmerki þeirra, sbr. landamerkjabréf
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Heiðarhúsa, dags. 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887. Í landamerkjabréfi Eyvindarár,
dags. 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887, er einnig miðað við Dalsá, enda þótt
gagnkvæmar áritanir skorti.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
austanverðum Flateyjardal, þ.e. fyrir Knarrareyri, Grímsland og Hálsmannatungur, er
notað orðalagið „á fjall upp“ og „fjallsbrúnin ráði“ um austurmerkin. Í tilviki
Kambsmýra, sem einnig liggja í austanverðum Flateyjardal en sunnan
Hálsmannatungna, segir „hæsta fjallsbrúnin“ í landamerkjabréfi frá 1885, sbr. kafla
6.6. Eldri merkjalýsingar á þessu svæði liggja einungis fyrir varðandi
Hálsmannatungur og Kambsmýrar. Í fyrrnefnda tilvikinu er miðað við tvær ár, til
norðurs og suðurs, sem báðar koma úr háfjöllum með jökulfönnum. Suðurmerkjum
Grímslands er lýst í samræmi við þetta í landamerkjabréfinu 1885 og eldri heimild um
merki Kambsmýra, sunnan Hálsmannatungna, bendir einnig til hins sama. Á þessu
svæði er glögg landfræðileg afmörkun til austurs, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru
hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að umrætt orðalag í landamerkjabréfi Grímslands,
sbr. einnig sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum til norðurs og suðurs,
og staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki Grímslands hafi verið talin ná þangað
upp.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Grímslands. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila ríkisins í
máli þessu.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf „afréttarlandsins Grímslands, er fylgir jörðinni Fremstafelli“
var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í
landamerkjabók. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn
benda til þess að merkjum sé þar rétt lýst. Á henni hefur verið byggt síðan, án þess að
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séð verði að komið hafi fram ágreiningur eða athugasemdir, yfirvalda eða annarra.
Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Sá galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna Naustavíkur,
Vargsness og Kotamýra vantar verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu í þessu
sambandi.
Fyrir liggur að Grímsland hefur legið undir jörðina Fremstafell svo lengi sem
heimildir ná, og þar til það var selt Hálshreppi á árinu 2001, en landfræðilega aðskilið
frá þeirri jörð og afmarkað í sérstöku landamerkjabréfi.
Elsta fyrirliggjandi heimild, þ.e. sölubréf frá árinu 1363, greinir frá því að með
Efstafelli/Fremstafelli fylgi m.a. hálft „...grims stada lannd aa flatæyiar dals hæidi“.
Af framangreindu orðalagi verður ekki ráðið að Grímsland hafi á þeim tíma haft stöðu
afréttar. Samkvæmt sölubréfi fyrir Fremstafelli frá árinu 1433 fylgir „grimstada lande
ok afrett aa flateyiardals heide“, sbr. ekki svipað orðalag í sölubréfi frá 1485. Óljóst er
hvort og þá hvaða munur er þá gerður á þessu tvennu. Byggð í Grímslandi virðist hafa
verið stopul og skammvinn a.m.k. frá því á 17. öld. Heimildir um eignir Fremstafells
frá 18. og 19. öld nefna Grímsland „heimaland Fremstafells“, „kot“, „land“,
„eyðibýli“, „jörð“ og „selland“, sbr. m.a. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1712, Jarðabók Munkaþverárklausturs frá 1760 og lýsingu á
umboðsjörðum Munkaþverárklausturs frá 1878. Ítrekað kemur fram að Grímsland sé á
Flateyjardalsheiði og stundum segir að það sé í afréttarlandi, sbr. einkum lýsingu
Laufássóknar frá 1840 og lýsingu á umboðsjörðum Munkaþverárklausturs frá 1878. Í
nokkrum síðari tíma heimildum er fjallað um upprekstur og afrétt í Grímslandi, sbr. rit
Páls G. Jónssonar um Flateyjardalsheiði og yfirlit sýslumanns frá árinu 1959. Um
eignarhaldið segir í fyrrnefndu heimildinni að eigandinn sé landssjóður og hinni síðari
að um eign einstaklinga sé að ræða.
Óbyggðanefnd telur framangreindar heimildir benda til þess að á Grímslandi
hafi verið búið í skjóli Fremstafells þegar árferði og fólksfjöldi leyfði. Að öðru leyti
hafi landið verið nýtt sem beitiland og leigt út sem slíkt. Heimildir um forræði
Fremstafells á Grímslandi ná allt aftur til 14. aldar og ráðstafanir fyrirsvarsmanna þess
á svæðinu til búsetu má rekja allt aftur til 17. aldar svo öruggt sé. Á þeim landsvæðum
sem næst Grímslandi liggja eru bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið heildstætt á
niðurstöður í málum nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
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atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af öllu framansögðu telur óbyggðanefnd nægilega leitt í ljós að Grímsland
hafi ýmist haft stöðu kots eða afréttar Fremstafells, í þeim skilningi að jörðin hafi átt
þar bein eignarréttindi fremur en óbeinan eignarrétt. 902 Heimildir um afrétt vísi því
fremur til notkunar landsvæðisins á tilteknum tíma en þess að beinn eignarréttur hafi
annað hvort ekki stofnast eða fallið niður, sbr. kafla 6.1.3.
Verður því lagt til grundvallar að eyðikotið Grímsland hafi verið byggt og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
voru 1885, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur Fremstafells og síðar
Hálshreppur farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á
sama hátt og gildir um eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta
eignarhald hafi verið án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land
innan marka Grímslands hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir,
gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda
þótt nýting fjalllendis hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendis
leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður
fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Grímslands sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 903
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Grímsland, svo sem því er að framan
lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.5
6.5.1

Hálsmannatungur
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem af hálfu
Þingeyjarsveitar hefur verið afmarkað sem Hálsmannatungur og gerð krafa til sem
eignarlands. Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1. og 3.5.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í yfir 100 m hæð upp af austanverðri
Dalsá. Undirlendi er hallalítið og gróið með ánni, en rís síðan skarpt til austurs í allt
að 1000 metra hæð. Austur og upp af flatlendi við Dalsá, í Flateyjardal, er
Austurheiði. Ofan hennar rís yfir 30 km langur fjallgarður og ná einstakir hnjúkar í
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yfir 1200 m hæð. Norðan til heitir fjallagarðurinn Víknafjöll og tengjast þau til suðurs
Kinnarfjöllum. Víða í fjallgarðinum austan Flateyjardals eru jökulfannir og litlir
skriðjöklar í botnum og skálum undir hæstu tindum.
6.5.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Byggt sé á því að landsvæði það
sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði utan eignarlanda og því þjóðlenda, sbr. 1.
og 2. gr. laga nr. 58/1998. Heimildir greini að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi
verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum nefna Flateyjardal en því afréttarsvæði sé
lýst í bókinni Göngur og réttir. Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt
tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð
eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til
sumarbeitar fyrir búfé. Af gögnum megi ráða að Hálsmannatungur hafi frá fornu fari
verið afréttarland Hálskirkju, en ekki er getið neina búsetu á svæðinu á fyrri tíð.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, Þingeyjarsveitar, er byggt á landamerkjabréfi, ásamt öðrum skráðum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem þeir hafi fyrir
þessari eign sinni ásamt landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Jarðeigendur hafi farið
með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað til þess að eignarheimildir
þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi
eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki grundvallarreglu
réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri
þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið beinum rétti.
Eignarheimild hreppsins finnist ekki en jörðin hafi verið talin í eignaregistri hreppsins
í fullan hefðartíma, a.mk. frá 1922. Jörðinni hafi ekki verið gefið sérstakt landnúmer
og hún finnist ekki í veðmálabókum. Hún hafi verið nýtt sem beitiland.
Íslenska ríkið hafi ekki sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að land
innan landamerkja Hálsmannatungna hafi ekki verið nýtt sem fullkomið eignarland
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Hæð yfir sjávarmáli hafi aldrei
haft neina réttarfarslega þýðingu í íslenskum rétti. Hvorki merki jarða né hreppa hafi
tekið mið af hæð lands yfir sjávarmáli. Sú afstaða ríkisins að það viðurkenni ekki
einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér enga stoð í landslögum né
hefð, venju eða sögulegum heimildum. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu
sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar menn hafi
mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart
réttindunum.
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Fullur hefðartími sé einnig liðinn frá því að landamerkjabréf Hálsmannatungna
hafi verið gert. Öll afnot og nytjar landsins hafi verið háð leyfi landeigenda, enda
enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til heiða
né fjalllendis framangreindra jarða, enda sé hann ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að
leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta þeim.
Samkvæmt meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar sé ríkinu óheimilt
að ganga lengra í kröfugerð sinni fyrir óbyggðanefnd og dómstólum en nauðsynlegt sé
til að ná settu lögmætu markmiði.
6.5.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á Hálsmannatungum er rakin í
kafla 5.4. hér að framan, sbr. einnig kafla 5.38 um afrétti og afréttarnot. Þar kemur
fram að þeirra er fyrst sérstaklega getið í heimild frá 14. öld og nefndar afréttur
Hálskirkju. Jörðin Háls liggur utan við ágreiningssvæði í máli þessu, aðskilin frá
Hálsmannatungum af fjölda landsvæða. Engar heimildir eru um að byggð hafi verið á
þessu svæði en landið hefur haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu
flokkun lands sem almennt var miðað við fram að gildistöku þjóðlendulaga. 904 Hvort í
því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er
eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins
vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi „Háls
Beneficii staðar í Fnjóskadal“, dags. 2. júní 1890 og þingl. 16. júní 1890. Í bréfinu er
fyrst lýsing á merkjum kirkjustaðarins, þá undirritanir þar að lútandi og því næst
yfirskriftin „Ítök Háls Beneficii“. Þar undir segir svo: „Afrétt fylgir Beneficis á
Flateyjardalsheiði. Hálsmannatungur.“ Loks er lýsing á merkjum þeirra og undirritanir
þar að lútandi. Einnig er til fjöldi eldri heimilda um merki Hálsmannatungna til
norðurs og suðurs, vísitasíur, kirkjustólar, vitnisburðir, lögfestur o.fl., sem ná allt aftur
til 16. aldar. Sú umfjöllun sem hér fer á eftir tekur til heildarmerkja svæðisins, enda
allt innan þjóðlendukröfusvæðis ríkisins samkvæmt afmörkun gagnaðila. Í þessu
sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Þar eru
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ágreiningssvæði íslenska ríkisins og tiltekinna gagnaðila þess vegna Grímslands til
norðurs, Kambsmýra til suðurs og Kotamýra til austurs, sbr. kafla 6.4., 6.6. og 6.7. Til
vesturs eru landsvæði sem fjallað er um í máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd, sbr. kafla
6.4. um Almenning og 6.5. um Heiðarhús. Að fenginni niðurstöðu um merki
Hálsmannatungna með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsins.
Norður- og suðurmerkjum er þannig lýst í landamerkjabréfi Hálskirkju að þar
ráði Ytri- og Syðri-Jökulsá. Sama máli gegnir um fjölda eldri heimilda, vísitasíur,
kirkjustólar, vitnisburðir, lögfestur o.fl., sem ná allt aftur til 16. aldar. Hér skal þess
getið að ár þessar koma báðar úr háfjöllum með jökulfönnum í u.þ.b. 1000 m hæð yfir
sjávarmáli. Lýsing á suðurmörkum í landamerkjabréfi „afréttarlandsins Grímslands, er
fylgir jörðinni Fremstafelli“, sem gert var 16. janúar 1885 er í samræmi við
framangreint og bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Sama máli gegnir um norðurmerki
Kambsmýra, skv. landamerkjabréfi þeirra frá 20. apríl 1885, sem samþykkt er vegna
Hálskirkju. Engar eldri merkjalýsingar eru til fyrir Grímsland en eldri heimild um
merki Kambsmýra er framangreindu einnig til stuðnings, sbr. kafla 6.4. og 6.6.
Vesturmerki Hálsmannatungna, gagnvart Heiðarhúsum og Almenningi, sem
eru á ágreiningssvæði í máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd, miðast við Dalsá að því er
greinir í landamerkjabréfinu 1890. Bréfið er áritað vegna Heiðarhúsa og merkjum er
eins lýst í landamerkjabréfi Heiðarhúsa, dags. 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887.
Austurmerki Almennings, samkvæmt landamerkjabréfi frá 6. desember 1882 sem
þinglesið var 18. júní 1884, eru miðuð við Heiðará, sem svo er nefnd þar, en Dalsá í
öðrum landamerkjabréfum á svæðinu. Bréf Almennings er ekki áritað vegna
Hálsmannatungna. Eldri heimildir um þessi merki eru ekki fyrir hendi, sbr. kafla 6.4.
og 6.5. í máli nr. 5/2007.
Um austurmörk Hálsmannatungna, gagnvart Kotamýrum, segir svo í
landamerkjabréfinu 1890: „Að austan: Fjallsbrún.“ Bréf Hálskirkju er ekki áritað
vegna Kotamýra og ekkert landamerkjabréf virðist hafa verið gert fyrir þær. Ekkert
verður ráðið af eldri heimildum að þessu leyti, sbr. einnig kafla 6.7 um Kotamýrar, en
í kröfulýsingu Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar vegna Kotamýra er m.a. vísað til
lýsingar í landamerkjabréfi Hálsmannatungna.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
austanverðum Flateyjardal, þ.e. fyrir Grímsland, Hálsmannatungur og Kambsmýrar er
miðað við „fjallsbrún“ og „hæstu fjallsbrúnir“ um austurmerkin. Í tilviki Knarrareyrar,
sem einnig liggur í austanverðum Flateyjardal en norðan Grímslands, segir „á fjall
upp“ í landamerkjabréfi frá 1885, sbr. kafla 6.3. Eldri merkjalýsingar á þessu svæði
liggja einungis fyrir varðandi Hálsmannatungur og Kambsmýrar. Í fyrrnefnda
tilvikinu er ítrekað miðað við tvær ár, til norðurs og suðurs, sem báðar koma úr
háfjöllum með jökulfönnum. Suðurmerkjum Grímslands er lýst í samræmi við þetta í
landamerkjabréfinu 1885 og eldri heimild um merki Kambsmýra, sunnan
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Hálsmannatungna, bendir einnig til hins sama. Á þessu svæði er glögg landfræðileg
afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að
umrætt orðalag í landamerkjabréfi Hálsmannatungna, sbr. einnig sambærilegar
merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum til norðurs og suðurs, eldri merkjalýsingar og
staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki Hálsmannatungna hafi verið talin ná
þangað upp.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan
merkja Hálsmannatungna, svo sem þær eru afmarkaðar í landamerkjabréfi „Háls
Beneficii staðar í Fnjóskadal“ frá árinu 1890. Sú afmörkun er óumdeild meðal
gagnaðila ríkisins í máli þessu.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf „Háls Beneficii staðar í Fnjóskadal“ var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var
rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær.
Af heimildum er ljóst að Hálsmannatungur hafa legið undir Hálskirkju en
landfræðilega aðskilið frá kirkjujörðinni og afmarkað í sérstöku landamerkjabréfi, þar
sem það er nefnt „ítak“ og „afrétt“. Þess er jafnan getið í tengslum við afréttarnot, sbr.
fjölda heimilda sem rekja má allt aftur til 14. aldar, máldaga, vísitasíur, vitnisburði og
lögfestur, auk Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Ekkert bendir til að þar
hafi verið byggð og engin gögn liggja fyrir um önnur not en sumarbeit. Svæðið er að
mestum hluta hálent, fjarri byggð og inn á það hefur búfénaður leitað án hindrana.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að Hálsmannatungur hafi
verið afréttur Hálskirkju í þeim skilningi að kirkjan hafi átt þar óbein eignarréttindi
fremur en beinan eignarrétt.
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Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða
yfirfærslu þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til. Þannig
kann beinn eignarréttur að hafa fallið niður og landsvæðið í kjölfarið tekið til
takmarkaðra nota annarra. Í því sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt
hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við
fjölda dóma í sambærilegum málum, sjá nánar í kafla 6.1.3. Þess skal einnig getið að á
þeim landsvæðum sem nærri Hálsmannatungum liggja eru bæði eignarlönd og
þjóðlendur, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá
óbyggðanefnd.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til umrædds
afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Hálsmannatungur
séu eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að
þar sé þjóðlenda. 905 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að landsvæðið
hafi verið í afréttareign Hálskirkju en umráðum sveitarfélagins frá því á fyrri hluta
síðustu aldar, án þess þó að það geti fært fram skriflega heimild fyrir þeim. Í máli
þessu liggur fyrir að í byrjun 20. aldar leitaði Hálshreppur eftir því að kaupa
Hálsmannatungur af Stjórnarráðinu, með milligöngu Sýslumanns Þingeyjarsýslu.
Engin gögn liggja fyrir um að samningar hafi náðst um verð en í máli þessu gera ekki
aðrir kröfur til Hálsmannatungna en Þingeyjarsveit.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Hálsmannatungur, svo sem þær eru
afmarkaðar hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Að norðan er miðað við Ytri-Jökulsá. Að austan ræður fjallsbrún. Að
sunnan er miðað við Syðri-Jökulsá. Að vestan ræður Dalsá.
Sama landsvæði er í afréttareign Þingeyjarsveitar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga, sem nýtur veiðiréttar í Dalsá samkvæmt 7. gr. laga um lax- og
silungsveiði nr. 61/2006.
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Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá.
6.6
6.6.1

Kambsmýrar
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstur eigandi Kambsmýra gerir einnig kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.6.
Austur og upp af flatlendi við Dalsá, í Flateyjardal, er Austurheiði. Ofan
hennar rís yfir 30 km langur fjallgarður og ná einstakir hnjúkar í yfir 1200 m hæð.
Norðan til heitir fjallagarðurinn Víknafjöll og tengjast þau til suðurs Kinnarfjöllum.
Upp af Austurheiði er hæstur Kambsmýrarhnjúkur 1211 m. Víða í fjallgarðinum
austan Flateyjardals eru jökulfannir og litlir skriðjöklar í botnum og skálum undir
hæstu tindum. Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í yfir 200 m hæð upp af
austanverðri Dalsá. Undirlendi er hallalítið og gróið með ánni og land rís til austurs í
Austurheiði upp í 1210 metra hæð í Kambsmýrarhnjúk. Nokkrar ár renna af fjalli til
vesturs í Dalsá.
6.6.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Byggt sé á því að landsvæði það
sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði utan eignarlanda og því þjóðlenda.
Heimildir greini að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur.
Megi þar einkum nefna Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum.
Þó svo að talið sé að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í
slíkri tilheyrslu hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan
kröfulínu fyrst og fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé. Af gögnum megi ráða að
Kambsmýrar hafi frá fornu fari tilheyrt Draflastaðakirkju, en verið seldar á síðari hluta
18. aldar.
Af hálfu gagnaðila, þinglýsts eiganda Kambsmýra, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi, ásamt öðrum skráðum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem
þeir hafi fyrir þessari eign sinni ásamt landamerkjabréfum aðliggjandi jarða.
Jarðeigendur hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað til þess
að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og
því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
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aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið beinum rétti. Ríkið
hafi skráð jörðina í veðmálabækur, metið jörðina til fasteignamats og skráð hana í
landskrá fasteigna sem eiganda og gefið henni fastanúmer. Ríkisvaldið hafi þannig
viðurkennt að jörðin sé háð einkaeignarrétti og farið með hana sem hverja aðra eignarjörð til jafns við aðrar jarðir með þinglesnum landamerkjum, sem hafi ráðist m.a. af
merkjum aðliggjandi jarða. Íslenska ríkið hafi ekki sýnt fram á með neinum
haldbærum gögnum að land innan landamerkja Kambsmýra hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Hæð yfir
sjávarmáli hafi aldrei haft neina réttarfarslega þýðingu í íslenskum rétti. Hvorki hafi
merki jarða eða hreppa tekið mið af hæð lands yfir sjávarmáli. Sú afstaða ríkisins að
það viðurkenni ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér enga
stoð í landslögum né hefð, venju eða sögulegum heimildum. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða
væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til athafna eða
athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Fullur hefðartími sé einnig liðinn frá því að landamerkjabréf Kambsmýra hafi
verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins hafi verið háð leyfi landeigenda, enda
enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess.
Loks er mótmælt þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til
heiða né fjalllendis framangreindra jarða enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá
landnámi til vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum
nútímans til fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka Landnámu sem réttarheimild og
fráleitt að líta framhjá hefð og venjurétti. Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.
Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að
leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta þeim.
Samkvæmt meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar sé ríkinu óheimilt
að ganga lengra í kröfugerð sinni fyrir óbyggðanefnd og dómstólum en nauðsynlegt sé
til að ná settu lögmætu markmiði.
6.6.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Kambsmýra er rakin í kafla
5.5, sbr. einnig kafla 5.37 um sel og kafla 5.38 um afrétti og afréttarnot. Svo sem þar
kemur fram er fyrst um Kambsmýrar getið í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1712, sagðar byggðar í „afrjettarlandi“ og tilheyrandi kirkjunni á
Draflastöðum. Á milli Draflastaða og Kambsmýra er fjöldi annarra landsvæða.
Draflastaðir voru seldar einkaaðila á síðari hluta 18. aldar og fylgdu þá Kambsmýrar
með en í lok sömu aldar var „jörðin“ Kambsmýrar seld sérstaklega. Búseta á
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Kambsmýrum hefur verið stopul, og að því er heimildir greina fyrst um miðja 17. öld
en síðast á tímabilinu 1918-1929. Landið hefur lengi verið nýtt til sumarbeitar.
Núverandi þinglýstir eigendur leiða rétt sinn til Valdimars Valdemarssonar,
bónda í Böðvarsnesi, sem keypti „eyðijörðina“ Kambsmýrar af Hálshreppi 1916. Af
veðmálabókum verður ekki séð hvernig Hálshreppur var að slíkri heimild kominn.
Valdimar andaðist á árinu 1962 og í október 2007 var þinglýst „skiptayfirlýsingu“
þriggja afkomenda hans, þess efnis að við skipti á dánarbúi hans árið 1968 hafi láðst
að geta þess að eyðijörðin Kambsmýrar hafi fallið í hlut þeirra.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi
Kambsmýra, sem gert var 20. apríl 1885 og þinglesið 27. maí sama ár. Merkjum er
einnig nokkuð lýst í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712. Athugun
þessi tekur til heildarmerkja Kambsmýra sem samkvæmt afmörkun gagnaðila er allt
innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um
merki aðliggjandi landsvæða. Þar eru kröfusvæði Hálsmannatungna til norðurs,
Kotamýra til austurs og Austari-Króka til suðurs. Til vesturs eru ágreiningssvæði í
máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd, sbr. kafla 6.3. og 6.4. um Höfðagil og Almenning,
auk Vestari-Króka, þar sem er óumdeilt eignarland. Að fenginni niðurstöðu um
landamerki Kambsmýra með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsins.
Norðurmerkjum Kambsmýra, gagnvart Hálsmannatungum, er þannig lýst í
landamerkjabréfinu frá 1885 að þar ráði „Syðri-Jökulsá frá því hún fellur í Dalsá og á
fjall upp“. Hér skal þess getið að áin kemur úr háfjöllum með jökulfönnum í u.þ.b.
1000 m hæð yfir sjávarmáli. Bréfið er áritað vegna Hálsmannatungna. Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 nefnir einnig Jökulsá. Þessi lýsing er í
samræmi við lýsingu á suðurmörkum Hálsmannatungna í landamerkjabréfi Hálskirkju
frá 1890, sbr. einnig fjölda eldri heimilda, sem ná allt aftur til 16. aldar.
Suðurmerki Kambsmýra, gagnvart Austari-Krókum, liggja samkvæmt
landamerkjabréfi hins fyrrnefnda í Skeiðislækjargili ofan af fjalli og úr því bein stefna
í Merkivörðu á Miðhólum. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns virðist
vísað til „gömlu rjetta“ til viðmiðunar um suðurmerki. Norðurmerkjum Austari-Króka
er lýst með sambærilegum hætti í landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 28. mars 1885
sem þinglesið var 27. maí sama ár. Sú lýsing hljóðar svo: „Austari-Krókar eiga land
til norðurs að Kambsmýralandi. Merki þar á milli eru: úr vörðu á Ytri-Miðhólum
austur skeið, beint í Skeiðislæk, þar, sem hann rennur ofan eftir gili á milli
Skeiðishryggja og í þeim læk austur svonefndan Ytridal og þaðan sömu stefnu á fjall
upp.“ Bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Engar eldri heimildir liggja fyrir um merki
Austari-Króka, sbr. kafla 6.8.
Um austurmörk Kambsmýra, gagnvart Kotamýri,
segir svo í
landamerkjabréfinu 1885: „Að austan ræður hæsta fjallsbrúnin.“ Bréfið er ekki áritað
vegna Kotamýra og ekkert landamerkjabréf virðist hafa verið gert fyrir þær. Ekkert
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verður ráðið af eldri heimildum að þessu leyti, sbr. einnig kafla 6.7 um Kotamýrar, en
í kröfulýsingu Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar vegna Kotamýra er m.a. vísað til
lýsingar í landamerkjabréfi Kambsmýra.
Norðanverð vesturmerki Kambsmýra liggja gagnvart Almenningi og
Höfðagili, sem eru á ágreiningssvæði í máli nr. 5/2007 hjá óbyggðanefnd. Að því er
greinir í landamerkjabréfinu 1885 miðast þau við Dalsá. Bréfið er ekki áritað vegna
þessara landsvæða en lýsingin er í samræmi við austurmerki þeirra, svo sem þeim er
lýst í „Landamerki Laufásskirkjulandsins er kallað hefir verið „upprekstrarland“ milli
Höfðagilja og Flateyjardalsheiði“, dags. 5. maí 1886 og þingl. 4. júní 1888, og
landamerkjabréfi Almennings, dags. 6. desember 1882 og þinglýst 18. júní 1884.
Eldri heimildir um þessi merki eru ekki fyrir hendi, sbr. kafla 6.3. og 6.4. í máli nr.
5/2007. Þess skal getið að Dalsá, sem svo er nefnd í bréfi Kambsmýra, er nefnd
Heiðará í bréfi Almennings, en Dalsá í öðrum bréfum á þessu svæði.
Sunnanverð vesturmerki Kambsmýra liggja gagnvart landsvæði sem enginn
ágreiningur er um að sé eignarland tilheyrandi jörðinni Vestari-Krókum. Samkvæmt
landamerkjabréfi Kambsmýra liggja merki þar á milli frá merkivörðu á Miðhólum og
norður á miðjan Almannakamb. Þessum merkjum er lýst með sambærilegum hætti í
öðrum fyrirliggjandi heimildum, þ.e. eldra og yngra landamerkjabréfi Vestari-Króka,
hið eldra dags. 7. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887, og hið yngra dags. 9. desember
1922 og þingl. 1923. Bréfin bera gagnkvæmar áritanir og verða umrædd merki ekki
talin þarfnast nánari umfjöllunar hér.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
austanverðum Flateyjardal, þ.e. fyrir Hálsmannatungur, Kambsmýrar og AustariKróka er notað orðalagið „hæsta fjallsbrúnin“ og „fjallsbrún“ um austurmerkin. Í
tilvikum Knarrareyrar og Grímslands, sem einnig liggja í austanverðum Flateyjardal
en norðan Hálsmannatungna, segir „fjallsbrún“ og „á fjall upp“ í landamerkjabréfum
frá 1885, sbr. kafla 6.3.-6.4. Eldri merkjalýsingar á þessu svæði liggja einungis fyrir
varðandi Hálsmannatungur og Kambsmýrar. Í fyrrnefnda tilvikinu er miðað við tvær
ár, til norðurs og suðurs, sem báðar koma úr háfjöllum með jökulfönnum. Eldri
heimild um merki Kambsmýra einnig bendir til hins sama. Á þessu svæði er glögg
landfræðileg afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk.
Óbyggðanefnd telur að umrætt orðalag í landamerkjabréfi Kambsmýra, sbr. einnig
sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum til norðurs og suðurs, og
staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki Kambsmýra hafi verið talin ná þangað
upp.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Kambsmýra. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila ríkisins í
máli þessu.
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Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf Kambsmýra var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku
gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var rakið telur
óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt lýst, svo langt
sem sú lýsing nær. Á henni hefur verið byggt síðan, án þess að séð verði að komið
hafi fram ágreiningur eða athugasemdir, yfirvalda eða annarra. Þetta bendir allt til
þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Sá
galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna annarra landsvæða en
Hálsmannatungna og Austari-Króka vantar verður því ekki talinn hafa efnislega
þýðingu í þessu sambandi.
Fyrir liggur að Kambsmýra er fyrst getið í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns frá árinu 1712 og talin þar upp meðal ítaka Draflastaðakirkju. Jafnframt
segir í Jarðabókinni að þar sé „eyðihjáleiga, bygð í afrjettarlandi út á Flateyardalsheiði
hjer um fyrir 50 árum, og varaði bygðin inn til næstu 6 ára.“ Í heimildum frá 18. og
19. öld er ítrekað vísað til Kambsmýra sem „jarðar“ eða „hjáleigu“, sbr. vísitasíu
Draflastaðakirkju frá 1751, sölubréf frá 1773 og 1798, lögfestu frá 1818 og
jarðamötin 1804, 1849-1850 og 1916-1918. Byggð á Kambsmýrum virðist hafa verið
stopul og skammvinn a.m.k. frá því á 18. öld. Óbyggðanefnd telur framangreindar
heimildir benda til þess að á Kambsmýrum hafi verið búið þegar árferði og fólksfjöldi
leyfði, a.m.k. frá 17. öld. Að öðru leyti hafi landið verið nýtt til slægna, selstöðu og
beitar. Hér skal þess getið að á þeim landsvæðum sem næst Kambsmýrum liggja eru
bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 4 og
5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
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þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Með hliðsjón af framangreindu verður lýsing í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns ekki talin hafa svo afgerandi þýðingu að munur verði að þessu leyti
gerður á Kambsmýrum og öðrum landsvæðum sem svipað hagar til um en rekja má
nokkru lengra aftur í heimildum. Ber þar einkum að nefna Grímsland og Knarrareyri.
Óbyggðanefnd telur því nægilega leitt í ljós að Kambsmýrar hafi ýmist haft stöðu kots
eða afréttar, í þeim skilningi að Draflastaðakirkja og síðar aðrir hafi átt þar bein
eignarréttindi fremur en óbeinan eignarrétt.906 Heimildir um afrétt vísi því fremur til
notkunar viðkomandi landsvæðis á tilteknum tíma en þess að eignarréttur hafi annað
hvort ekki stofnast eða fallið niður, sbr. kafla 6.1.3.
Verður því lagt til grundvallar að Kambsmýrar hafi verið byggðar og nýttar
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
voru 1885, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur farið með umráð og
hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland
almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða
athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka Kambsmýra hafi
mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
fjalllendis hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendis leiðir það eitt
og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Kambsmýra sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 907
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Kambsmýrar, svo sem þeim er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
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6.7
6.7.1

Kotamýrar, Naustavík og Vargsnes
Inngangur

Umfjöllun þessa kafla tekur til landsvæðisins ofan kröfulínu íslenska ríkisins sem
afmarkar þjóðlendukröfu þess í Náttfaravíkum, þ.e. norðan Kotadals og allt norður að
landi Knarrareyrar. Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1., 3.7. og
3.8.
Landsvæði það er hér um ræðir liggur í austanverðurm Víknafjöllum. Land rís
skarpt úr sæ með sjávarhömrum að norðaustanverðu. Land er bratt og giljum skorið.
Syðst gengur Kotadalur um 8 km til suðurs milli Bakranga og Víknafjalla og fellur
þar fram Purká. Kotadalur greinist í tvo dali innan til, Austurdal og Vesturdal og er sá
síðarnefndi aðaldalurinn, um 5 km á lengd. Upp af dalnum liggur bratt fjalllendi með
nokkuð af smájöklum hið efra í allt að 1100 m hæð.
6.7.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og síðan öræfa sunnan dalanna á svæðinu. Kröfulína ríkisins taki mið af
landnámi og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk þess og samkvæmt lýsingum
landnámsheimilda verði ekki ráðið að land innan kröfusvæðis ríkisins hafi verið
numið.
Byggt er á því að landsvæði það sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði
utan eignarlanda og því þjóðlenda, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 58/1998. Heimildir greini
að stór hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Þó svo að talið sé
að einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu
hafi falist meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og
fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Ekki er fallist á merkjalýsingar eigenda Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra.
Byggt er á því að umræddar jarðir geti ekki átt eignarland umfram nánar tilgreind
hæðarmörk, enda nái merki jarðanna almennt ekki að jörðum vestan við og séu ekki
samþykkt sérstaklega í háfjöllum. Þá séu merkjalýsingar óljósar til fjalls, t.d.
„hágrjót“, „á grjót upp“ og „háhryggur“.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins er byggt á þinglýstum landamerkjabréfum
aðliggjandi jarða og öðrum skráðum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem þeir
hafi fyrir þessum eignum sínum. Enda þótt ekki hafi fundist þinglesin
landamerkjabréf fyrir jarðirnar leiki ekki vafi á merkjum þeirra. Jarðirnar liggi að
hluta að sjó en að öðru leyti séu jarðirnar umluktar eignarlöndum annarra jarða þar
sem til séu þinglesin landamerkjabréf.
Jarðeigendur hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað
til þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum
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manna og því byggi eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki
grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrædd lönd sé undirorpið
beinum eignarrétti. Ríkið hafi skráð jarðirnar í veðmálabækur, metið þær til
fasteignamats og skráð í landskrá fasteigna og gefið þeim fastanúmer. Ríkisvaldið hafi
þannig viðurkennt að jarðirnar séu háðar einkaeignarrétti og farið með þær sem hverja
aðra eignarjörð til jafns við aðrar jarðir með þinglesnum landamerkjum, sem m.a. hafi
ráðist af merkjum aðliggjandi jarða. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt fram á
með neinum haldbærum gögnum að land innan landamerkja Kotamýrar og
Naustavíkur auk Vargness umfram 500 metra hæðarlínu hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Hæð yfir
sjávarmáli hafi aldrei haft neina réttarfarslega þýðingu í íslenskum rétti. Hvorki hafi
merki jarða né hreppa tekið mið af hæð lands yfir sjávarmáli. Sú afstaða ríkisins að
það viðurkenni ekki einkaeignarrétt að landi ofan 500 metra hæðarlínu eigi sér enga
stoð í landslögum né hefð, venju eða sögulegum heimildum. Þá hafi
Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til
athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Þá er byggt á því að telji óbyggðanefnd að skráðar eignarheimildir sem styðjist
við enn eldri heimildir séu að einhverju leyti ófullkomnar, þá liggi einfaldlega fyrir að
hinir skráðu eigendur hafi hefðað eigendalaust og óskráð land skv. Jónsbók, skv.
Kaldangsrecessi, skv. norsku lögum og skv. hefðarlögum frá 1905.
Loks er byggt á góðri trú landeigenda og réttmætum væntingum þeirra um
eignarhald á jörðunum í ljósi fyrri samskipta þeirra við ríkisvaldið.
6.7.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Kotamýra er rakin í kafla 5.6
og Naustavíkur í kafla 5.7 og Vargness í kafla 5.8. Svo sem þar kemur fram greinir
máldagi Auðunar rauða frá 1318 frá réttindum kirknanna á Þóroddsstað,
Grenjaðarstað, Helgastöðum, Ljósavatni, Munkaþverá og Múla í Náttfaravíkum. Þá er
til heimild frá ofanverðri 13. öld um réttindi Garðs þar. Þá greina tvær efnislega
samhljóða skýrslur frá árinu 1599 frá því að „Þoroddstadar heimalande fylger og svo
frá alldaödle allur midhlute Náttfaravíkna med öllumm Landsleigu gögnumm og
giædumm til Fjalls og Fjöru mille Svínár og Ófeigshellirs …“. Þá er fram komið að
Kotamýrar hafi verið byggðar úr landi Náttfaravíkur á 17. öld. Jörðin Þóroddsstaður
er aðskilin frá Náttfaravíkum af fjölda annarra landsvæða. Naustavík lagðist í eyði
árið 1941, Vargsnes árið 1906 og Kotamýrar árið 1910. Síðan byggð lagðist af hafa
landsvæðin einkum verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé. Ekki er véfengt af hálfu
íslenska ríkisins að Naustavík, Vargsnes og Kotamýrar hafi stöðu jarða að lögum.
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Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu. 908 Ágreiningur
málsaðila varðar afmörkun jarðanna og skeikar þá verulegu á kröfugerð íslenska
ríkisins og kröfugerð eigenda þeirra.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvað ráðið verði af heimildum um afmörkun
Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra. Athugun þessi tekur til heildarmerkja jarðanna
en kröfusvæði Kotamýra liggur sunnan kröfusvæðis Naustavíkur og Vargsness. Í því
sambandi verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
kröfusvæðum Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra. Naustavík og Vargsnes liggja
norðan Kotamýrar. Norðan kröfusvæðis Naustavíkur og Vargsness er kröfusvæði
Knarrareyrar og að vestan kröfusvæði Grímslands. Vestan kröfusvæðis Kotamýra eru
kröfusvæði Grímslands, Hálsmannatungna, Kambsmýra og Austari-Króka. Sunnan og
austan kröfusvæðis Kotamýra er kröfusvæði Bjarga.
Ekki var gert landamerkjabréf fyrir Naustavík, Vargsnes eða Kotamýrar í
kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 og 1919. Landamerkin voru hins vegar
skráð árið 2007. Þá liggja fyrir eldri heimildir um takmörk jarðanna án þess að
merkjum sé þar lýst á heildstæðan hátt.
Í tveimur efnislega samhljóða skýrslum frá 1599 er, sem fyrr segir, greint frá
því að „Þoroddstadar heimalande fylger […] allur midhlute Náttfaravíkna med
öllumm Landsleigu gögnumm og giædumm til Fjalls og Fjöru mille Svínár og
Ófeigshellirs …“ Svíná er talin vera sama á og í dag nefnist Purká og afmarkar
kröfusvæði Kotamýra til suðausturs. Ófeigshellir er í Haugshorni undir Hágöngum
syðri við sjóinn nyrst á kröfusvæði Naustavíkur og Vargsness. Í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalín frá 1712 er land Náttfaravíkna einnig afmarkað svo að
það liggi „millum Svínár og Ófeigshellis“. Í lögfestu séra Eiríks Þorleifssonar fyrir
eignum og ítökum Þóroddsstaðarkirkju frá 12. maí 1828 er mörkum Náttfaravíkna
lýst: „nordann frá Ófeigs hellir á Haugshorni, Sudur til Svínáróss, og þadann frá til
Náttfaralækiar, sem þadann af Rædur Landa Merkium ad Sunnan og í Nefndu
takmarki.“
Norðan kröfusvæðis Naustavíkur og Vargsness er kröfusvæði Knarrareyrar. Í
landamerkjabréfi Knarrareyrar frá 26. maí 1885, er mörkum þeirrar jarðar til suðurs
lýst svo: „Að austan gegnt Vargsneslandi eru merkin í Rauðhol í Haugshorni og þaðan
beint uppá hæsta fjallhrygginn.“ Þessi afmörkun á landi Knarrareyrar til suðurs kemur
heim og saman við afmörkun gagnaðila ríkisins á landi Vargsness og Naustavíkur til
norðurs í máli þessu svo og áður raktar heimildir um mörk Náttfaravíkna til norðurs.
Suðaustan kröfusvæðis Kotamýra er kröfusvæði Bjarga. Í landamerkjabréfi
Bjarga frá 2. september 1891 er mörkum Bjarga til norðvesturs lýst svo: „[…] bein
stefna úr fjallsegginni á Svína við ytri endann á Sjómannaklauf; að vestan ræður Svína
frá Sjómannaklauf til Jökuls […]“.Bréfið var áritað um samþykki vegna Kotamýra.
Sem fyrr segir er Svíná sú á sem í dag nefnist Purká. Þessi afmörkun á landi Bjarga til
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norðurs kemur heim og saman við afmörkun gagnaðila ríkisins á landi Kotamýrar til
suðurs í máli þessu svo og áður raktar heimildir um mörk Náttfaravíkna til suðurs.
Eftir stendur að leysa úr því hvort afmörkun gagnaðila íslenska ríkisins á landi
Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra til vesturs og inn til landsins eigi sér stoð í
heimildum. Af þeirra hálfu er því haldið fram að mörk jarðanna til vesturs séu „á
hæstu grjótum sem skilja að Náttfaravíkur og Flateyjardal.“ Vestan kröfusvæða
Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra eru, talið frá norðri til suðurs, kröfusvæði
Knarrareyrar (Eyrarfjall), Grímslands, Hálsmannatungna og Kambsmýra. Þegar er
greint frá landamerkjabréfi Knarrareyrar frá 26. maí 1885 þar sem austurmörkum er
lýst svo: „Að austan gegnt Vargsneslandi eru merkin í Rauðhol í Haugshorni og þaðan
beint uppá hæsta fjallhrygginn.“ Í bréfinu er suðurmörkum Knarrareyrar lýst svo:
„Merkin að sunnan gagnvart Grímslandi eru: Stóruskriðugil og úr því bein stefna á
fjall upp […]“ Bréfið var áritað um samþykki vegna Vargsness. Í landamerkjabréfi
Grímslands frá 16. janúar 1885 er austurmörkum lýst svo: „ Að austan er
fjallsbrúnin.“ Bréfið var ekki áritað vegna Vargsness eða Naustavíkur. Í ódagsettu og
óundirrituðu skjali sem ber yfirskriftina „Landamerki fyrir Grímslandi“ er
austurmörkum lýst með sambærilegum en ítarlegri hætti á þessa leið: „Að austan er:
Fjallsbrúnin merki, og liggur þar að Naustavikur og Vargsnes-land.“ Í
landamerkjabréfi Háls er merkjum Hálsmannatungna til austurs lýst svo: „Að austan:
Fjallsbrún.“ Bréfið var ekki áritað vegna Vargsness eða Naustavíkur. Í
landamerkjabréfi Kambsmýra frá 20. apríl 1885 er austurmörkum lýst svo: „Að austan
ræður hæsta fjallsbrúnin.“ Bréfið var ekki áritað vegna Vargsness eða Naustavíkur.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
austanverðum Flateyjardal, þ.e. fyrir Knarrareyri, Grímsland og Hálsmannatungur, er
notað orðalagið „á fjall upp“ og „fjallsbrúnin ráði“ um austurmerkin. Í tilviki
Kambsmýra, sem einnig liggja í austanverðum Flateyjardal en sunnan
Hálsmannatungna, segir „hæsta fjallsbrúnin“. Eldri merkjalýsingar á þessu svæði
liggja einungis fyrir varðandi Hálsmannatungur og Kambsmýrar og er fjallað um þær
í köflum 6.5. og 6.6. Í fyrrnefnda tilvikinu er miðað við tvær ár, til norðurs og suðurs,
sem báðar koma úr háfjöllum með jökulfönnum. Suðurmerkjum Grímslands er lýst í
samræmi við þetta í landamerkjabréfinu 1885 og eldri heimild um merki Kambsmýra
bendir einnig til hins sama svo sem rakið er í kafla 6.6. Á þessu svæði er glögg
landfræðileg afmörkun til austurs, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk. Í
köflum 6.3., 6.4., 6.5. og 6.6. um Knarrareyri, Grímsland, Hálsmannatungur og
Kambsmýrar er komist að þeirri niðurstöðu að merki þeirra nái upp á fjallshrygginn.
Þar sem ekkert annað er fram komið um afmörkun Naustavíkur, Vargsness og
Kotamýra sem byggjandi er á um mörk jarðanna til vesturs telur óbyggðanefnd rétt að
miða við að þau nái upp á fjallshrygginn eins og landsvæðin vestan hryggjarins. Þá
skýringu leiðir af túlkun ofangreindra heimilda um afmörkun aðliggjandi landsvæða
og staðháttum á svæðinu.
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Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Ýmsar heimildir eru fyrirliggjandi þar sem Naustavík,
Vargsnes og Kotamýrar eru nefnd jarðir eða ráða má af heimildunum að umfjöllun
þeirra taki til jarða. Jafnframt eru margar heimildir sem nefna Náttfaravíkur afrétt.
Heimildirnar þarfnast því sérstakrar skoðunar varðandi það hvort um hafi verið að
ræða jarðir eða afrétti samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem við lýði
var fyrir gildistöku þjóðlendulaga. 909
Elsta heimild um Náttfaravíkur er Landnáma þar sem greint er frá landnámi
Náttfara en því þó ekki lýst hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði, sbr.
kafla 6.2. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til þjóðlendukrafna sem
grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga, tiltekinni hæð yfir
sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og fremst til
sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll, sbr. mál
nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík atriði ein og
sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar afmarki
eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og fyrirliggjandi
dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Í skrá um landamerki Hafralækjar, Garðs, Skriðu og ýmissa fleiri jarða í
Þingeyjarsýslu sem talin er frá því um 1263 segir að Garður í Aðaldal eigi „gelldfiar
Rextur i kalfagrufur j vikur sem þarf ...“. Elsta heimild um réttindi
Þóroddsstaðarkirkju í Náttfaravíkum er hins vegar máldagi Auðunar rauða frá 1318
þar sem fjallað er um rekaréttindi kirkjunnar í „vijk“. Máldagi Péturs Nikulássonar frá
1394, máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá árunum 1461–1510 og máldagabók
Guðbrands Þorlákssonar frá 1590–1616 greina einnig frá rekaréttindum
Þóroddstaðarkirkju þar en ekki er þar fjallað um beinan eignarrétt að landsvæðinu.
Sex prestar skáru 1580 úr deilu milli Helgastaðaprests og Þóroddsstaðaprests
um Náttfaravíkur. Þar er „Stad í Kinn og hanns Kyrkju“ eignaðar „Wijkurnar til fialls
og fiöru, og til allra giæda, svo sem lands drottni og eignar Manni á Jördu sinni, ad
undan teknumm þeim J tölum sem adrir Menn edur Kyrkjur ættu í greindumm
vjkumm.“ Svo er að sjá sem í úrskurði prestanna sé Þóroddsstaðarkirkja þannig talin
eiga beinan eignarrétt að Náttfaravíkum. Úrskurðurinn er þannig elsta
samtímaheimildin um beinan eignarrétt að víkunum. Kirkjan telur einnig til beins
eignarréttar í víkunum samkvæmt skýrslu um eignir Þóroddstaðarkirkju frá 1599 þar
sem segir: „Þoroddstadar heimalande fylger og svo frá alldaödle allur midhlute
Náttfaravíkna med öllumm Landsleigu gögnumm og giædumm til Fjalls og Fjöru
mille Svínár og Ófeigshellirs …“ Samhljóða skýrsla um eignir Þóroddsstaðarkirkju
frá árinu 1831 hefur varðveist. Neðan við hana er tilfærður póstur úr úrskurði á
Alþingi 1673 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að „afrétt“ Þóroddsstaðarkirkju í
Náttfaravíkum væri allt land milli fjalls og fjöru milli Svínár og Ófeigshellis.
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Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir m.a. svo um
Náttfaravíkur: „Náttfara Vijkur, kallast almennilega Vijkur, heitir eitt landspláss eður
afrjettarland út frá Björgum og þeirrar jarðar landi millum Svínár og Ófeigshellirs.
Eigandi þessa lands Staður í Kinn, fyrir utan það sem aðrir staðir eiga hingað ítök í
þennan afrjett.“ Um Kotamýri segir í Jarðabókinni: „Kotamyre kallast eyðikot utantil
við Svíná í áðursögðum afrjett [Náttfaravíkum]. Bygt hjer um fyrir 40 árum á fornu
selstæði að forlagi Björns Magnússonar að Múkaþverá, sem vildi eigna Skriðu kirkju
þennan part afrjettarins, en síðan reyndist hann eign Staðarkirkju og hinna staðanna
sem hjer eiga ítök [Grenjaðarstaðar og Múla]. Bygðin varaði fáein ár, því kýtingur var
um kotið.“ Þannig virðist í Jarðabókinni vera greint milli hins beina eignarréttar
Þóroddsstaðar að víkunum og óbeinna eignarréttinda annarra þó rætt sé um þær sem
„landpláss eður afrjettarland“.
Kotamýrar töldust tilheyra fátækum í Helgastaðahreppi, samkvæmt
jarðamatinu 1804 og þar er jörðin metin 10 hundruð og sagt að þar fóðrist 6 sauðir.
Við afhendingu Þóroddsstaðar árið 1809 er Náttfaravík talin upp meðal hjáleigna
staðarins og landskuld tiltekin. Í vitnisburði Þorvalds Magnússonar 1822 talar hann
um Naustavík sem kirkjujörð. Kotamýrar voru nefndar kristfjárjörð í lögfestu 1828 og
sagðar fátækraeign Helgastaðahrepps. Kotamýrar eru einnig nefndar fátækraeign
Helgastaðahrepps í fleiri lögfestum frá 19. öld. Naustavík með Vargsnesi er meðal
þeirra jarða sem tíundaðar eru í jarðamatinu 1849–1850 og þar er talað um Kotamýrar
sem kristfjárjörð, talin 10 hndr. að dýrleika. Einnig er talað um Kotamýrar sem jörð í
fasteignamatinu 1916–1918 og um Naustavík sem kirkjujörð. Naustavík er einnig
nefnd kirkjujörð í virðingu vegna áformaðrar sölu hennar 1918 og afsali Naustavíkur
ásamt Vargsnesi 1922. Um miðja 20. öld lýsti Biskup Íslands „afréttarlandi í
Náttfaravíkum“ sem ítaki Þóroddsstaðarkirkju.
Af heimildum má ráða að byggð hafi lengi verið stopul í Náttfaravíkum. Þó
mun hafa verið búið samfellt í Naustavík frá því um móðuharðindi til ársins 1938 og á
Kotamýrum nær samfellt frá árinu 1787 til ársins 1910.
Frásögn Landnámabókar og staðhættir í Náttfaravíkum benda til þess að í
kjölfar landnáms hafi þær fengið stöðu jarðar að lögum og beinn eignarréttur stofnast
þar. Hins vegar greina heimildir allt frá miðri 13. öld til ofanverðrar 16. aldar einungis
frá takmörkuðum eignarréttindum á borð við rekaréttindi og afrétt í Náttfaravíkum.
Allt frá árinu 1580 greina heimildir aftur frá því að í Náttfaravíkum hafi verið jarðir
háðar beinum eignarrétti. Óbyggðanefnd telur að umfjöllun um landið sem „afrétt“
fyrir 1580 vísi til notkunar landsins sem beitilands á þeim tíma en feli ekki í sér að
landið hafi þá einungis verið háð óbeinum eignarréttindum. Sú ályktun fær m.a. stoð í
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín þar sem landið virðist talið háð beinum
eignarrétti þrátt fyrir að vera nefnt „landspláss eður afrjettarland“ og í úrskurði á
Alþingi 1673 um „afrétt“ Þóroddsstaðarkirkju í Náttfaravíkum sem sé allt land milli
fjalls og fjöru. Beinn eignarréttur að Náttfaravíkum virðist snemma hafa komist á
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hendi Þóroddsstaðarkirkju og aðrir átt þar ítök sem fálust í beitarrétti og rétti til
annarra takmarkaðra nota. Til marks um þetta er m.a. úrskurður prestanna sex frá
1580 þar sem kirkjunni eru eignuð öll réttindi í víkunum „ad undan teknumm þeim J
tölum sem adrir Menn edur Kyrkjur ættu í greindumm vjkumm“ og skýrsla um eignir
Þóroddsstaðarkirkju frá 1599 sem segir Þóroddsstaðarkirkju fylgi „frá alldaödle“ allur
miðhluti Náttfaravíkna.
Af öllu framansögðu telur óbyggðanefnd nægilega leitt í ljós að Náttfaravíkur
hafi haft stöðu jarðar að lögum, í þeim skilningi að þar hafi verið um bein
eignarréttindi að ræða fremur en óbeinan eignarrétt.910 Heimildir um afrétt vísi því
fremur til notkunar viðkomandi landsvæðis en þess að eignarréttur hafi annað hvort
ekki stofnast eða fallið niður, sbr. kafla 6.1.3.
Verður því lagt til grundvallar að Naustavík, Vargsnes og Kotamýrar hafi
verið byggð og nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra
marka sem lýst er hér framar, hafa eigendur jarðanna farið með umráð og hagnýtingu
og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Engar heimildir eru um að land innan marka Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
fjalllendis hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendis leiðir það eitt
og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra marka Naustavíkur, Vargsness og Kotamýra sé
þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé
eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr.
7. gr. laga nr. 58/1998. 911 Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram
að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Naustavík, Vargsnes og Kotamýrar,
svo sem þeim er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig
a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.8
6.8.1

Austari-Krókar, Garður, Syðri- og Ytri-Hóll, Veisa,
Hallgilsstaðir, Sólvangur, Fornhólar, Sigríðarstaðir og Birkihlíð

Veisusel,

Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Austari-Króka, Garðs, Syðri- og Ytri-Hóls, Veisu, Veisusels,
Hallgilsstaða, Sólvangs, Fornhóla, Sigríðarstaða og Birkihlíðar gera einnig kröfu til
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sem eignarlanda sinna, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1. og 3.9 –
3.19.
Landsvæði þau sem hér um ræðir eru aðskilin. Innan kröfusvæðis AustariKróka og Garðs, sem er nyrst umræddra landsvæða, liggur land í yfir 200 m hæð.
Hallar land upp til austurs í um 1000 m. Sameiginlegt kröfusvæði Syðri- og Ytri-Hóls
skiptist í tvo hluta. Sá nyrðri liggur í yfir 500 m hæð í austurhlíðum Hólsdals og upp á
Gönguskarðsöxl. Svæðið hallar upp til austurs og er bratt í hlíðum en hallalítið þegar
komið er upp á öxlina. Syðri hlutinn liggur inn af Mjóadal í norðvestanverðu
Fornastaðafjalli (902 m). Kröfusvæði Veisu, Veisusels, Hallgilsstaða, Sólvangs,
Fornhóla, Sigríðarstaða og Birkihlíðar liggur syðst umræddra kröfusvæða. Liggur það
í yfir 800 m hæð á Fornastaðafjalli. Svæðið er hallalítið og gróðursnautt.
6.8.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla eða öræfa á svæðinu. Taki kröfulína ríkisins mið af þessu og liggi ekki inn
fyrir sannanleg mörk landnáms og samkvæmt lýsingum landnámsheimilda verði ekki
ráðið að land innan kröfusvæðis ríkisins hafi verið numið. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum nefna
Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum. Meðal afréttarlanda
Ljósavatnshrepps séu Kinnarfjöll, þ.e. Finnsstaðadalur, Gönguskarð, Seljadalur og
Víknalönd og komi það m.a. fram í ritinu Göngur og réttir. Þó svo að talið sé að
einstök svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi
falist meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og
fremst verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Á því er byggt varðandi eignarlönd jarðanna Austari-Króka, Garðs, Syðri- og
Ytri-Hóls, Veisu, Veisusels, Hallgilsstaða, Sólvangs, Fornhóla, Sigríðarstaða og
Birkihlíðar að þau miðist við 500 m hæðarlínu í fjöllum en nái ekki til háfjallsins eða
vatnaskila. Um þetta vísast til landamerkjabréfa jarðanna sem tilgreini með óljósum
hætti mörk til fjalla. Talið er með vísan til landfræðilegra aðstæðna að öðru leyti, þ.e.
mikils bratta og hálendis, og til þess að ekki njóti við samþykkis frá gagnliggjandi
svæðum í fjöllum, að ekki sé um að ræða eignarlönd umfram kröfulínu. Þá er og vísað
til þess að landnám í öndverðu hafi takmarkast með sama hætti og að eingöngu sé um
að ræða samnotasvæði.
Af hálfu gagnaðila, þinglýstra eigenda Austari-Króka, Garðs, Syðri- og YtriHóls, Veisu, Veisusels, Hallgilsstaða, Sólvangs, Fornhóla, Sigríðarstaða og
Birkihlíðar, er byggt á þinglýstum landamerkjabréfum og öðrum skráðum
eignarheimildum, fornum og nýjum, sem þeir hafi fyrir eignum sínum, og einnig
þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi jarða.
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Byggt er á því að gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarráð jarðanna
sem m.a. hafi lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not landsins og hafi öll nýting
verið háð leyfi frá þeim. Vísað er til þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi
verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið ennfremur á venju.
Samrýmist ekki grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu
réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því
er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé
undirorpið beinum eignarrétti og hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi
véfengingarkröfu á hendur aðilum þá sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og
tómlætis. Vísað er í almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21.
október 2004, í máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi
landamerkjalýsingar og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi
hins vegar ekki sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkja umræddra jarða umfram 500 metra hæðarlínu hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Vísað er til
þess að samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar sé eignarrétturinn friðhelgur. Þá hafi
Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til
athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til heiða
né fjalllendis framangreindra jarða enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá
landnámi til vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum
nútímans til þoku fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka mark á Landnámu sem
réttarheimild og fráleitt að líta framhjá hefð og venjurétti. Fullur hefðartími sé einnig
liðinn frá því að landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins
séu háð leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess.
Þá er því haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé
afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er vísað til jafnræðisreglu
stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í 12. gr. laganna sé óheimilt að
leggja svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að þeim sé ómögulegt að mæta þeim.
6.8.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Austari-Króka, Garðs, Syðriog Ytri-Hóls, Veisu, Veisusels, Hallgilsstaða, Sólvangs, Fornhóla, Sigríðarstaða og
Birkihlíðar er rakin í köflum 5.9. - 5.18. Af þeim heimildum sem þar er getið, er ljóst
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að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 912 Þær koma flestar fram á 13. og 15.
öld.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í landamerkjabréfum og hvað verði ráðið af eldri heimildum um sama efni. Athugun þessi tekur til
austurmerkja jarðanna auk austanverðra suður og norðurmerkja þeirra, að því leyti
sem þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Talið frá norðri til suðurs eru
þetta jarðirnar Austari-Krókar, Garður, Syðri- og Ytri-Hóll, Veisa, Veisusel,
Hallgilsstaðir, Sólvangur, Fornhólar, Sigríðarstaðir og Birkihlíð. Þá verður litið til
heimilda um landsvæðið austan kröfusvæða gagnaðila ríkisins. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki umræddra jarða með tillti til þjóðlendukröfusvæðis
íslenska ríkisins verður fjallað um eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem deilt er
um.
Jörðin Austari-Krókar liggur nyrst þeirra jarða sem hér eru til umfjöllunar.
Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 28. mars 1885 og þingl. 27. maí
sama ár. Það er áritað um samþykki vegna Garðs, Vestari-Króka og Kambsmýra. Til
norðurs eru merki: „ ... beint í Skeiðislæk, þar, sem hann rennur ofan eftir gili á milli
Skeiðishryggja og í þeim læk austur svonefndan Ytridal og þaðan sömu stefnu á fjall
upp.“ Til austurs „ ... ræður merkjum hæsti fjallshryggurinn, suður að Uxaskarði. Að
sunnan greinir Ytri-Uxaskarðsá, Krókaland frá Garðsselslandi, unz hún rennur í
Árbaugsá.“
Sunnan við Austari-Króka liggur jörðin Garður. Merkjum hennar er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 2. janúar 1884 og þingl. 4. júní 1886. Það er áritað um samþykki
vegna Austari-Króka, Ytra-Hóls og Draflastaða. Til norðurs eru merki miðuð við
Uxaskarðsá en til suðurs „ ... Hólsá, beint undan Vegarlág í Tungusporði. Að ofan eða
austan eru merkin í Grjótá, svo Gönguskarðsá og Hólsá ... “
Sunnan við kröfusvæði Garðs liggur sameiginlegt kröfusvæði Syðri- og YtriHóls auk kröfusvæðis Draflastaða á Gönguskarði. Um hið síðarnefnda er fjallað í
kafla 6.10. Merkjum Syðri- og Ytri-Hóls er fyrst lýst í landamerkjabréfum fyrir
jarðirnar en þau eru bæði frá 16. maí 1886 og þingl. 4. júní sama ár. Bréfin eru árituð
um samþykki vegna Draflastaða, Garðs og Finnsstaða. Á kröfusvæðinu liggur
svokallaður Hólsdalur en honum er lýst sérstaklega í báðum bréfunum: „Merki hans
að norðan Gönguskarðsá frá Hólsá og austur að Þrengingum, að austan ræður
fjallsbrún fram að gili, sem er gagnvart Mjóadal. Að vestan og framan ræður
Mjóagilsá og fram til fjalls.“
Jörðin Veisa liggur sunnan Syðri-Hóls og vestan kröfusvæðis Syðri- og YtriHóls. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 30. nóvember 1886 og
þingl. 11. júní 1887. Bréfið er áritað um samþykki vegna Végeirsstaða og Veisusels.
Norður og suðurmörk Veisu eru miðuð við tvo læki sem báðir heita Stórilækur. Um
mörk jarðarinnar til austurs segir: „En breidd Veisulands nær frá fjallsbrún ofan að
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Fnjóská.“ Annað landamerkjabréf var gert fyrir Veisu 3. nóvember 1944 en það er í
samræmi við eldra bréfið.
Sunnan Veisu liggur jörðin Veisusel. Merkjum hennar er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 28. mars 1884 og þingl. 18. júní sama ár. Bréfið er áritað um
samþykki vegna Hallgilsstaða og Veisu. Merki til norðurs miðast við Stóralæk „ ... í
fjallinu og ytri kvísl hans frá fjallsrótum til Fnjóskár.“ Til suðurs og austurs eru merki
miðuð við: „Grundargil í fjallinu beint á fjall upp.“ Annað landamerkjabréf var gert
fyrir Veisusel 14. desember 1922 og er það í samræmi við eldra bréfið.
Sunnan Veisusels liggur jörðin Hallgilsstaðir. Elsta lýsingin á merkjum
Hallgilsstaða er í vitnisburði um jarðakaup frá 1483 en þar segir: „ ... landamerki ä
jordune ut at jllu kelldu fyrir sunan skollagerde ok sudur at merkigili ok ofan j
iardarkross fyrir nedan ok sionhending j halgilsstadaklauf. ok sudr j þingmannalæk er
gatan liggur vt j ... “ Einnig er merkjum lýst í lögfestu frá 1760 en þar eru merki til
suðurs einnig miðuð við „Merkegil.“ Merkjum virðist ekki sérstaklega lýst til austurs
en til norðurs er miðað við „Illukielda er liggur firer sunnan Weisusel ... “ Í
landamerkjabréfi Hallgilsstaða frá 28. mars 1884 og þingl. 18. júní sama ár eru merki
til suðurs miðuð við „ ... Syðragil í fjallinu ... “ Til norðurs og austurs eru merkin úr
miðri „ ... Fnjóská gegnt Miðrönd og Grundargili að utan til móts við Veisusel á fjall
upp. “Bréfið er áritað um samþykki vegna Fornastaða og Veisusels. Annað
landamerkjabréf var gert fyrir Hallgilsstaði 12. desember 1922 og þingl. 1923. Það er
í samræmi við eldra bréfið. Árið 1946 var býlið Sólvangur stofnað úr Hallgilsstöðum
og hluta af landi Hallgilsstaða afsalað til Sólvangs á sama ári.
Sunnan Hallgilsstaða liggur jörðin Fornastaðir. Býlið Fornhólar var stofnað
árið 1948 á austurhluta Fornastaða en árið 1980 var Fornastöðum skipt milli Fornhóla
og Sólvangs. Merkjum Fornastaða er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 28. mars 1884
og þingl. 18. júní sama ár. Bréfið er áritað um samþykki vegna Sigríðarstaða,
Fornastaða og Hallgilsstaða. Merkjum til suðurs „ ... til móts við Sigríðarstaði ræður
Merkiá af fjalli og frá fjallsrótum bein stefna eftir Merkiárfarvegnum til
Þingmannalækjar.“ Til norðurs ræður „ ... Syðragil í fjallinu, þaðan bein lína eftir
Markbrekkuhólum, vestur til Þingmannalækjar ... “ Merkjum til austurs er ekki
sérstaklega lýst en austanverð norður- og suðurmerki ná til fjalls.
Austan við kröfusvæði Hallgilsstaða og Fornastaða/Sólvangs og Fornhóla
liggur kröfusvæði vegna Finnsstaðadals, um það er fjallað í kafla 6.11. Mörkum
Finnsstaðadals er sérstaklega lýst í landamerkjabréfi Finnsstaða frá 5. apríl 1886 og
þingl. 13. júní 1887. Takmörkum hans, gagnvart kröfusvæði Hallgilsstaða, er lýst
þannig að þau séu „ ... sunnan við ána, sem eftir honum rennur.“ Merkjum er þannig
ekki nákvæmlega lýst til vesturs en umrædd á rennur eftir dalnum endilöngum.
Jörðin Sigríðarstaðir liggur suðaustan Fornastaða. Elsta lýsingin á merkjum
hennar er í vitnisburði frá 1468 sem gefinn var um landamerki Sigríðarstaða og
Vestritjarna. Þar segir að Sigríðarstaðir eigi „ ... alla iord mille merkia aanna.“ Þá er
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merkjum lýst í landamerkjabréfi frá 15. október 1886 og þingl. 6. júní 1888. Það er
áritað um samþykki vegna Háls, Birningsstaða, Kambsstaða, Litlutjarna og
Fornastaða. Í því segir: „Að austan ræður: Merkigil og bein lína úr því í
Litlutjarnarlæk ... “ Síðan segir: „Að vestan ræður: Merkjárgil og lína sem hugsast
dregin í Svartholtsenda [...] Að norðan ræður Sigríðarstaðafjall.“ Býlið Birkihlíð var
stofnað árið 1934 úr landi Sigríðarstaða. Fyrir Birkihlíð var gert landamerkjabréf 4.
ágúst 1935 og þingl. árið eftir. Það er áritað um samþykki vegna Sigríðarstaða,
Kambsstaða og Litlutjarna. Merkjum er lýst í samræmi við lýsingar í bréfi
Sigríðarstaða.
Í þeim landamerkjabréfum sem hér hafa verið rakin er merkjum til austurs
almennt lýst í fjöllin, t.d. á „fjallsbrún“, „á fjall upp“ eða að „fjallið ráði.“ Um
aðliggjandi kröfusvæði er fjallað í köflum 6.6. og 6.9. - 6.11. Þar kemur fram að merki
þeirra miðist einnig við fjöllin eða kennileiti í þeim, t.d. „grjótin“, „fjallsegg“,
„Kinnarfjöll“ eða vatnaskil. Eldri heimildir um jarðir á svæðinu eru fáar en renni
almennt frekari stoðum undir þær landamerkjalýsingar sem raktar hafa verið varðandi
mörk til fjalla.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að umræddur
hluti af þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu falli allur innan merkja
jarða. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins. Ekkert bendir til
þess að merki jarðanna hafi legið í ákveðinni hæðarlínu, svo sem haldið hefur verið
fram af hálfu íslenska ríkisins.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald að landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur
einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir
jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði
að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn
ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu
markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og
allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir framangreindar jarðir voru gerð í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið benda fyrirliggjandi gögn
ekki til annars en að merkjum sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf þessi voru þinglesin,
færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki jarðanna, án þess að séð verði
að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem hér geti
skipt máli. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem
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almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur jarðanna hafa um langa hríð haft
réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga, tiltekinni
hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og fremst til
sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll, sbr. mál
nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík atriði ein og
sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar afmarki
eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og fyrirliggjandi
dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið, enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Engin gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra.
Loks verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 913 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Austari-Króka, Garðs, Syðri- og Ytri-Hóls, Veisu, Veisusels, Hallgilsstaða, Sólvangs,
Fornhóla, Sigríðarstaða og Birkihlíðar gera eignarlandskröfur til, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.9
6.9.1

Kaldakinn, frá Landamótsseli norður fyrir Björg
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem þinglýstir eigendur Landamótssels ásamt Borgartúni, Landamóts, Halldórsstaða,
913

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Finnsstaða ásamt Hjaltastöðum, Árlands, Fellssels ásamt Selfelli, Ystafells, Hlíðar,
Gvendarstaða, Hrafnsstaða, Háls, Torfuness, Ófeigsstaða ásamt Rangá, Þóroddsstaðar,
Ytri-Leikskálaár, Granastaða 1 og 2 (auk Árteigs og Ártúns), Nípár og Bjarga gera
einnig kröfu til sem eignarlanda sinna, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum
3.1. og 3.20. – 3.36.
Landsvæði það sem hér um ræðir hefur leguna norður-suður í austanverðum
Kinnarfjöllum. Kinnarfjöll eru margsamsett, þar eð inn í þau skerast dalir og dalverpi
suðvestur úr byggðinni og sunnan til liggja gegnum þau skörð til norðvesturs. Þegar
fylgt er fjöllum upp af byggðinni að norðan er Skessuskálarfjall (891 m) vestan við
Kotaskarð upp af Nípá. Vestan við það er Austurdalur sem opnast niður á Kotadal.
Suður af Nípá er Granastaðafjall (815 m) með hamrabrúnum og Granastaðanípu,
áberandi hyrnu upp af, en slétt á fjallinu hið efra. Fer land þar smáhækkandi suðvestur
á Mosa (949 m), milli Austurdalsvatns og Skálarvatns en úr því síðarnefnda rennur
Skálará niður í Kinn. Gönguskarð liggur þvert í gegnum Kinnarfjöll í um 500 m hæð
þar sem það liggur hæst og hefur leguna suðaustur-norðvestur. Undirlendið er um 1
km að breidd og er flatt og víða grösugt. Til suðurs upp af Gönguskarði liggja
Grænihnjúkur (949 m) og Vesturfjall (695 m). Syðst á svæðinu liggja Kinnarfjöll sem
enda hér litlu sunnar í Krossöxl.
6.9.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla eða öræfa á svæðinu.Taki kröfulína ríkisins mið af þessu og liggi ekki inn
fyrir sannanleg mörk landnáms og samkvæmt lýsingum landnámsheimilda verði ekki
ráðið að land innan kröfusvæðis ríkisins hafi verið numið. Heimildir greina að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum nefna
Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum. Meðal afréttarlanda
Ljósavatnshrepps séu Kinnarfjöll, þ.e. Finnsstaðadalur, Gönguskarð, Seljadalur og
Víknalönd og komi það m.a. fram í Göngum og réttum. Þó svo að talið sé að einstök
svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist
meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst
verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Grundvöllur að beinum eignarrétti hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalausum svæðum fjölgað með tímanum. Svæði það sem er til meðferðar í máli
þessu er hluti Þingeyjarsveitar, nánar tiltekið sveit sú sem áður nefndist Flateyjarhreppur og sá hluti hreppanna sem áður nefndust Hálshreppur og Ljósavatnshreppur,
sem er norðan Ljósavatnsskarðs.
Byggt er á því að landsvæði það sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði
utan eignarlanda og því þjóðlenda, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 58/1998 og er á því byggt
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að krafa um þjóðlendu taki til landsvæða utan landnáms í Kinnarfjöllum og
Víknafjöllum og allt að Hágöngum í norðri.
Talið er að jarðir þær sem hér séu til umfjöllunar geti ekki átt eignarland
umfram tilgreind hæðarmörk, enda nái merki jarðanna almennt ekki að jörðum vestan
við og séu ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum. Þá séu merkjalýsingar óljósar til
fjalls, t.d. „hágrjót“, „á grjót upp“, „vötn hallar“. Þá er talið, að svokallaður
Finnsstaðadalur sé samnotaafréttur utan merkja jarða, sbr. t.d. merkjabréf Finnsstaða.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þ.e. þinglýstra eigenda Landamótssels
ásamt Borgartúni, Landamóts, Halldórsstaða, Finnsstaða ásamt Hjaltastöðum,
Árlands, Fellssels ásamt Selfelli, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða, Hrafnsstaða, Háls,
Torfuness, Ófeigsstaða ásamt Rangá, Þóroddsstaðar, Ytri-Leikskálaár, Granastaða 1
og 2 (auk Árteigs og Ártúns), Nípár og Bjarga er byggt á þinglýstum
landamerkjabréfum og öðrum skráðum eignarheimildum, fornum og nýjum, sem þeir
hafi fyrir þessum eignum sínum, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum aðliggjandi
jarða.
Gagnaðilar hafi farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna sem m.a. hafi
lýst sér í því að þeir hafi bannað öðrum not landsins og hafi öll nýting verið háð leyfi
frá þeim. Vísað er til þess að eignarheimildir þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar
í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið ennfremur á því. Það samrýmist ekki
grundvallarreglu réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræði. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið
beinum eignarrétti og hafi ríkisvaldið nokkru sinni getað haft uppi véfengingarkröfu á
hendur aðilum þá sé ljóst að hún sé niður fallin vegna fyrningar og tómlætis. Vísað er
í almennar niðurstöður óbyggðanefndar og dóm Hæstaréttar frá 21. október 2004, í
máli nr. 48/2004, um að sönnunarbyrðin hvíli á þeim er véfengi landamerkjalýsingar
og elstu heimildir um eignarhald á landsvæði. Íslenska ríkið hafi hins vegar ekki sýnt
fram á með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja
umræddra jarða í austurhlíðum Kinnarfjalla, umfram 500 metra hæðarlínu hafi ekki
verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Vísa gagnaðilar til þess að samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar sé
eignarrétturinn friðhelgur. Þá hafi Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til
þess í úrlausnum sínum um eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um
eignarhald þegar litið sé til athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum.
Mótmælt sé þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til heiða
né fjalllendis framangreindra jarða enda sé sá skilningur ekki reistur á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Í stað þess að leitast sé við að rekja eignarheimildir frá
landnámi til vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum
nútímans til þoku fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka mark á Landnámu sem
réttarheimild og fráleitt að líta framhjá hefð og venjurétti. Fullur hefðartími sé einnig
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liðinn frá því að landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins
séu háð leyfi gagnaðila, enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema þeir.
Þá er því haldið fram að fjallskilavenjur geti ekki ráðið úrslitum þegar tekin sé
afstaða til þess hvort jörðin sé öll beinum eignarrétti háð. Þá er vísað til jafnræðisreglu
stjórnarskrárinnar og ákvæða stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd lúti ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest sé í 12. gr. laganna sé óheimilt að
leggja svo þunga sönnunarbyrði á gagnaðila að þeim sé ómögulegt að mæta þeim.
Sem dæmi um slíkar óhóflegar sönnunarkröfur megi nefna að gagnaðila sé gert að
sanna eignatöku að fornu innan merkja sinnar jarðar, og rekja framsal þeirra eignarréttinda óskertra fram á okkar daga. Slíkum kröfum sé ekki hægt að fullnægja með
skjallegum sönnunargögnum. Eins og að framan var rakið séu landamerkjabréf oftast
eina gagnið sem gagnaðilar hafi undir höndum, sem sanni beinan eignarrétt þeirra.
6.9.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Landamótssels ásamt Borgartúni, Landamóts, Halldórsstaða, Finnsstaða ásamt Hjaltastöðum, Árlands, Fellssels
ásamt Selfelli, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða, Hrafnsstaða, Háls, Torfuness,
Ófeigsstaða ásamt Rangá, Þóroddsstaðar, Ytri Leikskálaár, Granastaða 1 og 2 (auk
Árteigs og Ártúns), Nípár og Bjarga er rakin í köflum 5.19. til 5.35. Af þeim
heimildum sem þar er getið, er ljóst að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 914
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í landamerkjabréfum og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni. Athugun þessi tekur til
vesturmerkja, að því leyti sem þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu.
Jafnframt verður litið til gagna um merki þeirra landsvæða sem liggja að
vestanverðum Kinnafjöllum. Að fenginni niðurstöðu um landamerki umræddra jarða
og landsvæða með tilliti til þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu þess landsvæðis sem deilt er um.
Jörðin Landamótssel liggur syðst þeirra jarða sem hér eru til umfjöllunar.
Jörðinni var skipt árið 1947 og fékk Borgartún helming landsins. Merkjum
Landamótssels er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 18. maí 1901 og þingl. 20. maí sama
ár. Það er áritað um samþykki vegna Landamóts, Fremstafells, Ljósavatns og Kross.
Til norðurs er merkjum lýst „ ... í vörðu sem stendur við gróf í fjallsbrúninni norðan á
Krossöxl.“ Að sunnan „ ... eru merkin í Krossöxl og þaðan upp á háfjall.“ Loks segir
um merki til vesturs að „hágrjót“ ráði.
Norðan Landamótssels liggur jörðin Landamót. Samkvæmt landamerkjabréfi
hennar, frá 12. júní 1897 og þingl. 20. maí 1901, er suðurmörkum lýst á þann hátt að
þau séu „ ... í vörðu, sem stendur neðst á „Stakholti“. Að vestan er farið úr fyrrnefndri
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vörðu og í vörðu „ ... sem er sunnan við við þriðju lág frá Stekkjarlæk (og vörðu)
norðan á Kossöxl. Að vestan ræður merkjum há (grjót) fjall.“ Merkjum til norðurs
ræður „ ... Rauðilækur frá fjallsbrún til Gegnis.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna
Halldórsstaða, Fremstafells og Landamótssels. Merkjum Landamóts var einnig lýst í
bréfi vegna sölu á jörðinni sem átti sér stað árið 1608. Þar kemur fram að fyrir sunnan
ráði „ ... landamerkjum grofin fyrir utan Kross, til fjalls upp í steininn hálfrauða. So
og á Landamót alla botna ofan frá ánni. [...] En að utan ræður lækjargilið í fjallinu
sem næst er Halldórustöðum og so ofan í lækinn Gegnir.“ Þannig er vesturmerkjum
ekki sérstaklega lýst. Getur þessi lýsing samræmst merkjum Landamóts í
landamerkjabréfi fyrir jörðina, svo langt sem hún nær.
Norðan Landamóts liggur jörðin Halldórsstaðir. Merkjum hennar er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 20. maí 1885 og þingl. 28. maí sama ár. Það er áritað um
samþykki vegna Finnsstaða, Landamóts og Fremstafells. Að norðan eru merki „ ... í
vörðu, sem stendur á Grjótás og þar vestur á grjót.“ Að sunnan er merkjum einnig lýst
„vestur á grjót.“ Mörk til vesturs eru að öðru leyti ekki tilgreind.
Jörðin Finnsstaðir liggur norðan Landamóts. Merkjum Finnsstaða er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 5. apríl 1886 og þingl. 13. júní 1887. Það er áritað um samþykki
vegna Fellssels, Syðrahóls, Ytrahóls, Barnafells og Halldórsstaða. Að sunnan fylgja
merkin vörðum „ ... meðfram lækjarsprænu, sem nær upp að Grásteinsmýri, og beina
stefnu í vörðu, sem stendur á Grjótás og þar vestur á Grjót.“ Til norðurs fylgja merkin
Bollastaðaá allt að Bræðradal en þá taka við „ ... vörður upp á grjót.“ Til vesturs „ ...
ráða grjóthálsar þeir, hvaðan vötnum hallar vestur til Fnjóskadals.“ Árið 1951 var
Finnsstöðum skipt í þrjár jafnar spildur, Finnsstaði I – III. Býlið Hjaltastaðir var síðan
stofnað árið 1955 á helmingi Finnsstaða. Norðvestan kröfusvæðis vegna Finnsstaða
liggur Finnsstaðadalur en til hans er gerð krafa af hálfu þinglýstra eigenda Finnsstaða,
Hjaltastaða og Halldórsstaða. Honum er lýst sérstaklega í landamerkjabréfinu. Um
Finnsstaðadal er fjallað í kafla 6.12.
Árland liggur norðan Finnsstaða. Norðan Árlands liggur síðan Selfell og þá
Fellssel. Býlin Árland og Selfell voru stofnuð árið 1957 í landi Fellssels. Hér verður
því litið til merkja Fellssels. Merkjum Fellssels er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 28.
maí 1885 og þingl. sama dag. Bréfið er áritað um samþykki vegna Ystafells,
Finnsstaða og Barnafells. Til suðurs ræður Bollastaðaá „ ... upp á Brún á
vesturfjallinu, og allt þangað til hún liggur í suður þar sem heitir Bræðradalur, og taka
þá við vörður uppá grjót. Að vestan ráða merkjum grjóthæðir hvaðan vötnum hallar
inn á Finnsstaðadal.“ Til norðurs eru merki „ ... í krók einn á Heyvallagróf. Úr því
ræður grófin merkjum upp á fjallsbrún; þaðan ráða vörður upp skollhóla og vestur á
háfjall.“
Jörðin Ystafell liggur norðan Fellssels. Árið 1931 var býlið Hlíð stofnað í
landi Ystafells. Merkjum Ystafells er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 27. maí 1885 og
þingl. degi síðar. Bréfið er áritað um samþykki vegna Hóls, Finnsstaða, Gvendarstaða
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og Fellssels. Að norðan er merkjum lýst „ ... uppá fjallsbrún; þar fyrir vestan ráða
merkjavörður upp Guðmundarstaðahóla og uppá svonefnt Vesturfjall.“ Að sunnan er
farið í „ ... Heyvallargróf; úr því ræður grófin sjálf merkjum upp á fjallsbrún; þaðan
ráða merkjavörður upp Skollhóla og vestur á háfjall. Að vestan ráða merkjum
grjóthæðir, hvaðan vötnum hallar inná Finnsstaðadal.“ Landamerkjum Hlíðar er lýst í
yfirlýsingu frá 26. ágúst 1950. Að norðan er miðað við landamerki „ ... sem gilt hafa
samkvæmt landamerkjabréfi milli Yztafells og Gvendarstaða.“ Að sunnan er merkjum
lýst „ ... beint vestur í grjót.“
Jörðin Gvendarstaðir liggur norðan Hlíðar og Ystafells. Merkjum hennar er
fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 18. maí 1889 og þingl. 24. maí sama ár. Bréfið er
áritað um samþykki vegna Ystafells, Hóls og Hrappsstaða. Samkvæmt bréfinu er
merkjum til suðurs lýst „ ... uppá fjallsbrún, þar fyrir vestan ráða merkjavorður upp
Guðmundarstaðahól og upp á svonefnt Vesturfjall. Að vestan ræður hábrún
Vesturfjalls.“ Til norðurs er merkjum lýst á „ ... Selás ofan við Guðmundarstaða
mýrar, suður frá Hrappstaðaöxl; Fra Selás og upp á vestur fjall ráði vörður merkjum
milli jarða þessara.“
Jörðin Hrafnsstaðir eða Hrappsstaðir, eins og hún er nefnd í landamerkjabréfi,
liggur norðan Gvendarstaða. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 15.
september 1890 og þingl. 29. júní 1897. Bréfið er áritað um samþykki vegna
Þóroddsstaða, Gvendarstaða, Garðshorns og Hóls. Merki til norðurs eru í „ ... á þá er
rennur af gönguskarði til norðurs og allt flata skarðið að norðanverðu, í læk þann sem
rennur til austurs fyrir neðan Hálssel, síðan réttlínis í Hól þann sem stendur við eystra
Tjarnar hverfi í Gönguskarði og svo alla óslitna fjallshlíð ofan í reiðgötur að sunnan
verðu [...] allt í þá hóla er standa í miðju Gönguskarði og svo allt tiltekið land fyrir
sunnan fram á Göngu skarði með selstöðu og Hrappsstaðadal ofan í gróf þá er aður
um getur og er milli Hrappstaða og Guðmundarstaða liggjandi.“ Merkjum er ekki
nákvæmlega lýst til suðurs og suðvesturs gagnvart Gvendarstöðum og Finnsstaðadal
en bréfið er áritað um samþykki vegna Gvendarstaða.
Norðan Hrafnsstaða liggja jarðirnar Kvíaból og Háls en aðeins síðarnefnda
jörðin er innan kröfusvæðis íslenska ríkisins. Merkjum Háls er fyrst lýst í lögfestu frá
28. júní 1897 og þingl. degi síðar. Að norðan ræður „ ... garður sem liggur frá
Grandakíl upp til fjalls – þaðan þvert yfir fjall beina línu eptir merkjavörðum til
Skolla hnjúks.“ Til suðurs er miðað við „ ... Hrappsstaðaoxl til Gönguskarðsár, þá
ræður Gönguskarðsá inn fyrir Háls grænur. Að vestan ræður grjótskriða sú sem liggur
á Gönguskarði rétt vestan við Hálssel og Hálsgreni.“ Ekkert landamerkjabréf er til
fyrir Háls.
Norðan Háls liggur jörðin Torfunes. Fram kemur í heimildum að Torfunes hafi
legið undir kirkjujörðina Þóroddsstað, sbr. t.d. máldaga Auðunar rauða frá 1381 og
máldagabók Guðbrands Þorlákssonar frá 1590-1616. Samkvæmt landamerkjabréfi
fyrir Torfunes, frá 1. apríl 1908 og þingl. sama ár, ráða merkjum til norðurs „ ...
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gamall merkigarður ofan frá fjallsbrún og niður að Rangá ... “ Um merki til suðurs
segir: „ ... landamerkjagarði, er kemur ofan úr fjallinu, vestan Rangár og skilur land á
milli Hals og Torfuness upp á fjallsbrún; þá er upp á fjallsbrún kemur, ráða merkjum
að utan og sunnan beinar línur úr hinum áðurnefndu merkjagörðum yfir Seljadal
þveran upp á brúnir vesturfjalla.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Þóroddsstaða,
Ófeigsstaða, Háls og Hóls. Til er eldri merkjalýsing á mörkum milli Torfuness og
Háls en hún er í lögfestu frá 1761 fyrir Þóroddsstað. Þar er miðað við
landamerkjagarð „ ... er Kiemur ofann ur fiallenu og Skilur Lönd millum Häls og
Torfuness.“ Eru þessar merkjalýsingar í samræmi.
Norðan Torfuness liggur jörðin Ófeigsstaðir. Hún tilheyrði kirkjujörðinni
Þóroddsstað, sbr. máldaga Auðunar rauða frá 1381 og fleiri yngri heimildir.
Samkvæmt landamerkjabréfi Ófeigsstaða, frá maí 1919 og þingl. þá um vorið, eru
merki til suðurs miðuð við merkjagarð „ ... er síðan ræður merkjum á fjallsbrún.
Þaðan bein stefna yfir Grjótin og Seljadal þveran upp á há brúnir Vesturfjalla.“ Að
norðan er miðað við að farið sé úr „ ... vorðu við brekkurætur Þaðan bein lína í há
vestur yfir Grjótin og Seljadalsá.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Þóroddsstaðar,
Torfuness og Hóls. Býlið Rangá var stofnað í landi Ófeigsstaða árið 1946.
Norðan Ófeigsstaða og austan kröfusvæðis Draflastaða á Gönguskarði liggur
jörðin Þóroddsstaður. Árið 1946 var býlið Engihlíð stofnað í landi Þóroddsstaðar.
Samkvæmt landamerkjabréfi Þóroddsstaðar, frá 10. apríl 1923 og þingl. 1. júlí 1925,
eru merki til norðurs miðuð við Seljadalsá „ ... alla leið vestur í Sperðlagil. Að vestan
ráða merkjum há grjótin vestan Seljadals, uns landeign Ófeigsstaða tekur við eftir því
sem vörður á merkjum vísa til.“ Merki til suðurs fylgja vörðum „ ... þvert upp fjallið
vestur í Seljadalsá. Á Seljadal vestan árinnar tilheyrir Þóroddsstað 2/3 af landeigninni
milli merkja Torfuness að sunnan og Syðri-Leiksálaár að norðan. Bréfið er áritað um
samþykki vegna Syðri-Leikskálaár, Ófeigsstaða og fleiri jarða sem liggja utan
þjóðlendukröfusvæðis. Til eru nokkrar eldri heimildir sem lýsa merkjum
Þóroddsstaðar. Má þar nefna skýrslu um eignir Þóroddsstaðakirkju frá 1599 en þar er
merkjum lýst til „hædstu Brúnar vesturfjalla“ og, „uppá vestur Fjöll.“ Þá segir í
vitnisburði um landamerki Þóroddsstaðarkirkju frá 1696 að merki miðist við
merkigarða sem liggja í fjallinu. Svipuð lýsing er einnig í lögfestu frá 1761 en þar er
einnig miðað við merkigarða. Í minnisgrein Eiríks Þorleifssonar um Þóroddsstað sem
rituð var á árunum 1832-1834 kemur fram að heimaland staðarins nái frá mynni
Seljadals og inn allt Gönguskarð. Að undanskildri síðastnefndu heimildinni geta eldri
heimildir þannig ágætlega samrýmst landamerkjabréfinu svo langt sem þær ná en þó
er þar ekki að finna nákvæmar lýsingar á merkjum til vesturs.
Norðan Þóroddsstaðar liggja jarðirnar Syðri- og Ytri-Leikskálaá en aðeins
síðarnefnda jörðin liggur á þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins. Samkvæmt
landamerkjabréfi jarðarinnar, frá 11. júní 1897 og þingl. 29. júní sama ár, ná mörk til
norðurs úr Stakhól „ ... í fjallgarð svo langt sem Kinnarlönd ná til fjalls.“ Til suðurs er
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miðað við Skálará „ ... suðvestur að Sperðlagili og loks Sperðlagil á grjót upp.“ Bréfið
er áritað um samþykki vegna Þóroddsstaðar og Granastaða. Einnig er til lýsing á
merkjum Syðri- og Ytri-Leikskálaár í vitnisburði frá 1753 en sú lýsing getur
samræmst landamerkjabréfinu.
Norðan Ytri-Leikskálaár liggur jörðin Granastaðir. Á miðri síðustu öld var
henni skipt í býlin Granastaði I og II, Ártún, Árteig og Fitjar. Merkjum Granastaða er
fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 24. maí 1886 og þingl. 7. júní 1888. Það er áritað um
samþykki vegna Syðri- og Ytri-Leikskálaár og Nípár. Til norðurs fylgja merkin
Nípánni „ ... þar til hun fellur fram úr gljúfrunum sunnan við bæinn á Nýpá.“ Að
sunnan ná merkin „ ... í fjallgarð, svo langt sem Kinnarlönd ná til fjalls. [...] að Vestan
ráða Kinnarfjöll.“
Norðan Granastaða liggur jörðin Nípá. Merkjum hennar er fyrst lýst í
landamerkjabréfi frá 21. febrúar 1901 og þingl. 20. maí 1901. Það er áritað um
samþykki vegna Granastaða og Bjarga. Um merkin segir þetta: „Að norðan ræður
Kollsárgil í Gljúfrum. Úr Gljúfrum beina stefnu eftir vörðum að Nýpá þá ræður Nýpá
til Fljóts. [...] Að sunnan ræður merkjum í fjallinu móts við Granastaðaland, Nýpáin
þar til hún fellur fram úr Gljúfrum, sunnan við bæinn Nýpá. [...] Að vestan ræður
Purká merkjum.“
Norðan Nípár liggur jörðin Björg en hún er jafnframt nyrst þeirra jarða sem
hér eru til umfjöllunar. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 2.
september 1891 og þingl. 28. maí sama ár. Það er áritað um samþykki vegna
Kotamýra og Nípár. Merkjum er þannig lýst: „Að sunnan ræður Kallsárgil á gljúfrum:
úr gljúfrum bein stefna eptir vörðum að Nýpá; þá ræður Nýpá til Fljóts.“ Að norðan er
farið úr „ ... Litlufjörutorfu til háeggjar; þaðan bein stefna úr fjallsegginni á Svína við
ytri endann á Sjómannsklauf; að vestan ræður Svína frá Sjómannsklauf til Jökuls ... “
Samkvæmt kröfulínukorti deila þinglýstir eigendur Nípár og Bjarga um mörk
milli jarða sinna. Ef landamerkjabréf jarðanna eru skoðuð virðast merki milli þeirra þó
vera í samræmi. Til þessa atriðis verður að öðru leyti aðeins tekin afstaða hér ef
umrædd mörk liggja að einhverju leyti að þjóðlendu, enda ekki á verksviði
óbyggðanefndar að taka afstöðu til merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr.
58/1998.
Í þeim landamerkjabréfum sem hér hafa verið rakin er merkjum til vesturs
almennt lýst í Kinnarfjöll. Orðalag bréfanna er þó mismunandi, t.d. er miðað við
„hágrjót“ í landamerkjabréfum Landamóts, Landamótssels, Ófeigsstaða og
Þórodsstaðar, eða að farið sé „vestur á grjót“, sbr. landamerkjabréf Halldórsstaða. Þá
er miðað við Vesturfjöll eða „hábrúnir Vesturfjalla“ í landamerkjabréfum
Gvendarstaða, Torfuness og Ystafells. Einnig má finna orðalag í landamerkjabréfum á
þá leið að farið sé í „háfjall“, „vatnaskil“ og „jökul.“ Um aðliggjandi kröfusvæði til
vesturs er fjallað í köflum 6.8., 6.10. og 6.12. Þar er merkjum til austurs almennt lýst í
fjöllin, t.d. á „fjallsbrún“, „á fjall upp“ eða að „fjallið ráði.“ Eldri heimildir um jarðir á

883

884
914
svæðinu eru fáar en renni almennt frekari stoðum undir þær landamerkjalýsingar sem
raktar hafa verið varðandi mörk til fjalla.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að heimildir og
staðhættir bendi til þess að umræddur hluti af þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í
máli þessu falli allur innan þeirra merkja sem lýst hefur verið. Sú afmörkun er
óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins. Ekkert bendir til þess að merki hafi legið
í ákveðinni hæðarlínu, svo sem haldið hefur verið fram af hálfu íslenska ríkisins.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald að landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur
einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir
jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði
að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn
ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu
markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og
allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Þau landamerkjabréf sem að framan greinir voru gerð í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Fyrirliggjandi gögn benda ekki til annars en að
merkjum sé þar rétt lýst. Landamerkjabréf þessi voru þinglesin, færð í
landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki, án þess að séð verði að komið hafi
fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna sem hér geti skipt máli.
Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt
var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur jarðanna Landamótssels ásamt Borgartúni, Landamóts, Halldórsstaða, Finnsstaða ásamt Hjaltastöðum, Árlands, Fellssels
ásamt Selfelli, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða, Hrafnsstaða, Háls, Torfuness,
Ófeigsstaða ásamt Rangá, Þóroddsstaðar, Ytri-Leikskálaár, Granastaða 1 og 2 (auk
Árteigs og Ártúns), Nípár og Bjarga hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að
vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga, tiltekinni
hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og fremst til
sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll, sbr. mál
nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík atriði ein og
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sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar afmarki
eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og fyrirliggjandi
dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið, enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Engin gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra.
Loks verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 915 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Landamótssels ásamt Borgartúni, Landamóts, Halldórsstaða, Finnsstaða ásamt
Hjaltastöðum, Árlands, Fellssels ásamt Selfelli, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða,
Hrafnsstaða, Háls, Torfuness, Ófeigsstaða ásamt Rangá, Þóroddsstaðar, YtriLeikskálaár, Granastaða 1 og 2 (auk Árteigs og Ártúns), Nípár og Bjarga gera
eignarlandskröfur til, svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.10 Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði
6.10.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem af hálfu
þinglýsts eiganda Draflastaða hefur verið afmarkað sem Draflastaðakirkjuland á
Gönguskarði og gerð krafa til sem eignarlands. Um nánari afmörkun og lýsingu
krafna vísast til kafla 3.1. og 3.37.
Gönguskarð liggur þvert í gegnum Kinnarfjöll, í stefnu frá suðaustri til
norðvesturs. Þar var mjög greiður og fjölfarinn fjallvegur, sumar sem vetur, og allur
varðaður. Skarðið liggur í u.þ.b. 400-500 m hæð yfir sjávarmáli en fjöllin beggja
vegna ná upp í u.þ.b. 900 m hæð. Hlíðarnar eru brattar en undirlendið flatt og víða
grösugt.
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6.10.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla eða öræfa á svæðinu.Taki kröfulína ríkisins mið af þessu og liggi ekki inn
fyrir sannanleg mörk landnáms og samkvæmt lýsingum landnámsheimilda verði ekki
ráðið að land innan kröfusvæðis ríkisins hafi verið numið. Heimildir greina að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum nefna
Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum. Meðal afréttarlanda
Ljósavatnshrepps séu Kinnarfjöll, þ.e. Finnsstaðadalur, Gönguskarð, Seljadalur og
Víknalönd og komi það m.a. fram í Göngum og réttum. Þó svo að talið sé að einstök
svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist
meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst
verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
Grundvöllur að beinum eignarrétti hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalausum svæðum fjölgað með tímanum. Svæði það sem er til meðferðar í máli
þessu er hluti Þingeyjarsveitar, nánar tiltekið sveit sú sem áður nefndist Flateyjarhreppur og sá hluti hreppanna sem áður nefndust Hálshreppur og Ljósavatnshreppur,
sem er norðan Ljósavatnsskarðs.
Byggt er á því að landsvæði það sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði
utan eignarlanda og því þjóðlenda, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 58/1998 og er á því byggt
að krafa um þjóðlendu taki til landsvæða utan landnáms í Kinnarfjöllum og
Víknafjöllum og allt að Hágöngum í norðri.
Talið er að jarðir þær sem hér séu til umfjöllunar geti ekki átt eignarland
umfram tilgreind hæðarmörk, enda nái merki jarðanna almennt ekki að jörðum vestan
við og séu ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum. Þá séu merkjalýsingar óljósar til
fjalls, t.d. „hágrjót“, „á grjót upp“, „vötn hallar“.
Af hálfu þinglýsts eiganda Draflastaða, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á
þinglýstu landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir
þessari eign sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé
liðinn frá því framangreindum landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og
nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum
hætti nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá
upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
rótgróinni venju í lögskiptum (viðskiptavenju). Það samrýmist í engu
grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á
lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá
venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga
nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast
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einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið
til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum og landamerkjalýsing
fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram
hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum
haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja Draflastaðakirkjulands sé
ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til
annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem fullkomið
eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað
til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu
niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Gagnaðili hafi í ljósi eignarheimilda
sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá er talið að taka verði Landnámu með
fyrirvara sem heimild.
6.10.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á Draflastaðakirkjulandi á
Gönguskarði er rakin í kafla 5.36. hér að framan, sbr. einnig kafla 5.38 um afrétti og
afréttarnot. Þar kemur fram að ítaks Draflastaðakirkju á Gönguskarði er getið í
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712. Þar segir að ítök kirkjunnar
séu m.a. „selstaða á Gönguskarði á Þrengíngaseli.“ Að öðru leyti er landsvæðisins
ekki getið fyrr en í landamerkjabréfi fyrir Draflastaðakirkjuland frá árinu 1886. Jörðin
Draflastaðir liggur utan við ágreiningssvæði í máli þessu, aðskilin frá landsvæðinu af
kröfusvæði Syðri- og Ytri-Hóls. Engar heimildir eru um að byggð hafi verið á þessu
svæði en landið hefur haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun
lands sem almennt var miðað við fram að gildistöku þjóðlendulaga. 916 Hvort í því
hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland
eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði
sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi
„Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði“, frá 15. maí 1886 og þingl. 4. júní sama ár.
Engin eldri merkjalýsing er til fyrir landsvæðið. Sú umfjöllun sem hér fer á eftir tekur
til heildarmerkja svæðisins, enda allt innan þjóðlendukröfusvæðis ríkisins samkvæmt
afmörkun gagnaðila, að undanskildum litlum hluta af vesturmörkum þess. Í þessu
sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Þar eru
ágreiningssvæði íslenska ríkisins og tiltekinna gagnaðila þess vegna Finnsstaðadals,
Syðri- og Ytri-Hóls og Garðs til vesturs og suðvesturs, Ytri-Leikskálaár,
Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og Tjarnarhverfis til norðausturs og austurs og
Hrafnsstaða til suðausturs og suðurs, sbr. kafla 6.8., 6.9., 6.11. og 6.12. Að fenginni
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niðurstöðu um merki Draflastaðakirkjulands með tilliti til ágreiningssvæðis aðila
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Austurmerkjum Draflastaðakirkjulands er þannig lýst í landamerkjabréfi: „Að
austan eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til fjallsbrúnar
báðumegin.“ Bréfið er ekki áritað um samþykki vegna aðliggjandi landsvæða til
austurs. Merkjum er ekki lýst sérstaklega til norðausturs en kröfusvæði YtriLeikskálaár og Þóroddsstaðar liggja að kröfusvæði Draflastaðakirkjulands til þeirrar
áttar. Verður því fyrst litið til merkja þeirra jarða en síðan til merkja Ófeigsstaða,
Tjarnarhverfis og Hrafnsstaða. Vesturmerkjum Ytri-Leikskálaár er lýst í
landamerkjabréfi frá 11. júní 1897 og þingl. 29. júní sama ár. Þar segir að Skálará ráði
merkjum „ ... suðvestur að Sperlagili og loks Sperlagil á grjót upp.“ Samkvæmt
landamerkjabréfi Þóroddsstaðar, frá 10. apríl 1923 og þingl. 1. júlí 1925, er merkjum
til vesturs lýst í „ ... há grjótin vestan Seljadals, uns landeign Ófeigsstaða tekur við
eftir því sem vörður á merkjum vísa til.“ Svokallað Tjarnahverfi liggur á austanverðu
Gönguskarði en til þess er gerð krafa af hálfu eigenda Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og
Rangár. Fyrir landsvæðið hefur ekki verið gert landamerkjabréf en því er lýst í skýrslu
yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju sem líklega er frá 1599 en skrifuð upp 1831. Þar segir
um afmörkun Tjarnahverfa: „skal madur fyrst standa á Tiarna Hóli, vid Eystri tjarnir;
á Þóroddstadur þadann allt þad land, er Sjónhending yfirgrjpur þar um hverfis, sem er
Austari Partur af Gaunguskardi. Sjdann skal standa á grjóthól, vid vestari Tiarnir,
liggur þar til Sjóndejlinginn i Þrejngslinn Eystri ... “ Loks er merkjum Hrafnsstaða
lýst í landamerkjabréfi frá 15. september 1890 og þingl. 29. júní 1897. Þar er merkjum
til vesturs lýst í Hól „ ... sem stendur við eystra Tjarnar hverfi á Gönguskarði og svo
alla óslitna fjallshlíð ofan í reiðgötur að sunnan verðu allt í þá hóla er standa í miðju
Gönguskarði og svo allt tiltekið land fyrir sunnan fram á Göngu skarði [...] ofan í gróf
þá er aður um getur og er milli Hrappsstaða og Guðmundarstaða liggjandi.“
Framangreind landamerkjabréf eru ekki árituð vegna Draflastaðakirkjulands. Í þeim
tilvikum þar sem eldri heimildir liggja fyrir um fyrrnefndar aðliggjandi jarðir og
landsvæði eru þau lýsingum landamerkjabréfanna til stuðnings, svo langt sem þær
lýsingar ná. Um þessi merki er nánar fjallað í köflum 6.9 og 6.11.
Samkvæmt landamerkjabréfi Draflastaðakirkjulands er merkjum til vesturs og
suðurs lýst svo: „Merkin að vestan eru: a. Að norðan verðu Grjótá, svo Gönguskarðsá
inn úr Þrengingum að Hólsmerkjum. b. að sunnanverðu Gönguskarðsöxlin þar sem
Hólsdalur byrjar.“ Bréfið er áritað vegna Garðs, Syðri- og Ytri-Hóls og Finnsstaða.
Samkvæmt landamerkjabréfi Garðs er merkjum til austurs lýst svo: „Að ofan eða
austan eru merkin í Grjótá, svo í Gönguskarðsá og Hólsá, fram að
Ytrihólsmerkjunum, sem áður eru talin.“ Samkvæmt landamerkjabréfum Syðri- og
Ytri-Hóls, sem bæði eru frá 16. maí 1886 og þingl. 4. júní sama ár og lýsa
svokölluðum Hólsdal, er merkjum þannig lýst: „Merki hans eru að norðan
Gönguskarðsá frá Hólsá og austur að Þrengingum. Að austan ræður fjallsbrún fram að
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Gili sem er gagnvart Mjóadal.“ Landamerkjum Finnsstaðadals er lýst í
landamerkjabréfi Finnsstaða, frá 5. apríl 1886 og þingl. 13. júní 1887. Þar segir að
takmörk Finnsstaðadals séu „Mjóadalsá að innan, en norðan við ána gil nokkurt sem
liggur gagnvart Mjóadal.“ Öll framangreind landamerkjabréf eru árituð vegna
Draflastaða nema það síðastnefnda. Engar eldri heimildir eru til um merki þessara
jarða og landsvæða.
Mörk Draflastaðakirkjulands til norðvesturs, vesturs og suðvesturs geta
samræmst merkjum aðliggjandi kröfusvæða svo sem þeim er lýst í
landamerkjabréfum en bréfin bera jafnframt gagnkvæmar áritanir. Lýsingar á
merkjum aðliggjandi landsvæða til austurs og suðausturs mæla merkjum
Draflastaðakirkjulands ekki í mót en orðalag er þó ekki hið sama. Þá bera bréf þeirra
ekki gagnkvæmar áritanir. Ekki er lýsing á merkjum til norðausturs en merki
aðliggjandi jarða til þeirrar áttar eru miðuð við „grjótin“ eða „hágrjót“. Krefjandi
beins eignarréttar að Draflastaðakirkjulandi, eigandi jarðarinnar Draflastaða, hefur
einungis afmarkað kröfusvæði sitt að þessu leyti með línu sem dregin er á kort, án
þess að merkjum sé lýst nánar en í landamerkjabréfi. Enginn ágreiningur er þó meðal
gagnaðila íslenska ríkisins um merki á þessu svæði og ekki verður séð að
landamerkjabréf Draflastaðakirkjulands mæli þeirri afmörkun í mót, svo langt sem
lýsing þess nær.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan
merkja Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði, svo sem það er afmarkað í
landamerkjabréfi frá árinu 1886.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1. í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf Draflastaðakirkjulands var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var
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rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær.
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 eru nefnd ítök
Draflastaðakirkju, þ. á m. selstaða á „Gönguskarði á Þrengíngaseli.“ Elsta heimildin
um merki Draflastaðakirkjulands er fyrrnefnt landamerkjabréf en landsvæðið er
landfræðilega aðskilið frá Draflastöðum. Þess er jafnan getið í tengslum við
afréttarnot en einnig sem ítaks. Þá kemur fram í vísitasíu Draflastaða 1892 að
kirkjunni „ ... tilheyri landspartur á Gaunguskarði ...“ og síðar segir í fasteignamati
1916-1918 að jörðin „eigi landsítak á Gönguskarði.“ Í sóknalýsingu Háls-,
Illugastaða- og Draflastaðasókna frá 1839 er minnst á Gönguskarð sem sé
„afréttarland.“ Sama segir í sóknalýsingu Þóroddsstaðarprests frá árinu 1840. Á
Gönguskarði hefur aldrei verið búið en þarna var áður fyrr fjölfarinn fjallvegur. Þess
ber að geta að Gönguskarð liggur í 400- 500 m hæð en er umkringt fjöllum sem liggja
hæst í um 900 m hæð. Svæðið er fjarri byggð og inn á það hefur búfénaður leitað án
hindrana.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að Draflastaðakirkjuland á
Gönguskarði hafi verið afréttur Draflastaðakirkju í þeim skilningi að kirkjan hafi átt
þar óbein eignarréttindi fremur en beinan eignarrétt.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar sé a.m.k.
að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða yfirfærslu þeirra
beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til. Þannig kann beinn
eignarréttur að hafa fallið niður og landsvæðið í kjölfarið tekið til takmarkaðra nota
annarra. Í því sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt hefur verið til
grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við fjölda dóma í
sambærilegum málum, sjá nánar í kafla 6.1.3. Þess skal einnig getið að á þeim
landsvæðum sem nærri Draflastaðakirkjulandi liggja eru bæði eignarlönd og
þjóðlendur.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til umrædds
afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að
Draflastaðakirkjuland sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum
hætti. Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á
að eignarhefð hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til
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þeirrar niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 917 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar
ráðið að landsvæðið hafi verið nýtt sem afréttur og undirorpið slíkum rétti. Í því
sambandi hafa ekki aðrir lagt fram kröfur en eigandi Draflastaða og þeirri kröfu er
ómótmælt.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Draflastaðakirkjuland á
Gönguskarði, svo sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1.
gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Til vesturs er að norðanverðu miðað við Grjótá og svo Gönguskarðsá
inn úr Þrengingum að Hólsmerkjum og að sunnanverðu ræður
Gönguskarðsöxlin þaðan sem Hólsdalur byrjar.
Til suðausturs og austurs eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir
Skarðið til fjallsbrúnar upp báðumegin.
Til norðausturs er miðað við hágrjót Vesturfjalla, sbr. punkt 6 í
kröfulýsingu vegna Þóroddsstaðar og punkt 9 í kröfulýsingu gagnaðila
ríkisins vegna Ófeigsstaða og Rangár, þar til kemur að fyrstnefndum
norðvesturmerkjum.
Sama landsvæði er í afréttareign eiganda Draflastaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
6.11 Tjarnahverfi á Gönguskarði
6.11.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem af hálfu
eigenda Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og Rangár hefur verið afmarkað sem
sameignarland jarðanna á austanverðu Gönguskarði, sbr. heimildir um Tjarnahverfi
eystra og vestra, og gerð krafa til sem eignarlands. Um nánari afmörkun og lýsingu
krafna vísast til kafla 3.1., 3.31. og 3.32. Þess skal getið hér að til vestari hluta
Gönguskarðs er gerð krafa af hálfu Draflastaða, sjá kafla 6.10.
Gönguskarð liggur þvert í gegnum Kinnarfjöll, í stefnu frá suðaustri til
norðvesturs. Þar var mjög greiður og fjölfarinn fjallvegur, sumar sem vetur, og allur
varðaður. Skarðið liggur í u.þ.b. 400-500 m hæð yfir sjávarmáli en fjöllin beggja
vegna ná upp í u.þ.b. 900 m hæð. Hlíðarnar eru brattar en undirlendið flatt og víða
grösugt. Tjarnahverfi liggur á miðju skarði og er þar mýrlendi.
6.11.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla og öræfa á svæðinu. Því er haldið fram að svæði utan kröfulínu séu
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samnotaafréttir fyrir búfé utan eignarlanda einstakra jarða, auk þess sem fjarlægð frá
byggð og landhættir að öðru leyti styðji að um þjóðlendu sé að ræða.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Þóroddsstaðar,
Ófeigsstaðar og Rangár, er byggt á því að torfunni hafi fylgt sameignarland á Seljadal
og Gönguskarði, sem heimildir staðfesti að hafi fylgt frá fornu fari. Sameignarland á
Gönguskarði sé það svæði sem í gömlum heimildum kallist Tjarnahverfi eystra og
vestra. Þá er vísað til landskiptagerðar Þóroddsstaðar og Engihlíðar frá 1987,
landamerkjabréfa, og annarra skráðra eignarheimild, fornra og nýrra, sem þeir hafi
fyrir eignum sínum ásamt landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Jarðeigendur hafi
farið með öll hefðbundin eignarréttindi jarðanna og er vísað til þess að eignarheimildir
þeirra hafi frá upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi
eignarhaldið ennfremur á viðskiptavenju. Það samrýmist ekki grundvallarreglu
réttarríkisins um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri
þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið beinum rétti.
Íslenska ríkið hafi ekki sýnt fram á með neinum haldbærum gögnum að land
innan landamerkja Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og Rangár hafi ekki verið nýtt sem
fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá hafi
Mannréttindadómstóll Evrópu sérstaklega litið til þess í úrlausnum sínum um
eignarrétt hvaða væntingar menn hafi mátt hafa um eignarhald þegar litið sé til
athafna eða athafnaleysis ríkisvalds gagnvart réttindunum. Öll afnot og nytjar landsins
hafi verið háð leyfi landeigenda, enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema
eigendur þess.
Mótmælt er þeim skilningi íslenska ríkisins að landnám hafi ekki náð til heiða
né fjalllendis framangreindra jarða, enda sé hann ekki reistur á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Í stað þess að leitast við að rekja eignarheimildir frá landnámi til
vorra daga sé réttara að rekja heimildirnar frá skýrum upplýsingum nútímans til
fortíðarinnar. Ekki sé hægt að taka Landnámu sem réttarheimild og fráleitt að líta
framhjá hefð og venjurétti. Þá er vísað til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ákvæða
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Með hliðsjón af meðalhófsreglu þeirri sem lögfest er í
12. gr. laganna beri ríkisvaldinu að velja vægasta úrræðið sem völ er á við úrlausn
máls.
6.11.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Tjarnahverfis eystra og vestra
á austanverðu Gönguskarði er rakin í kafla 5.31.1 hér að framan, sbr. einnig kafla
5.30–5.31 um Ófeigsstaði og Þóroddsstað og 5.38 um afrétti o.fl. Þar kemur fram að
Tjarnahverfa er fyrst getið í máldaga frá 14. öld og sögð eign Þóroddsstaðarkirkju.
Um jarðirnar Þóroddsstað og Ófeigsstaði er fjallað í kafla 6.9. Heimildir greina frá því
að í Tjarnahverfi eystra og vestra hafi verið sel en land á Gönguskarði hefur lengi
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verið nýtt til sumarbeitar og haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu
flokkun lands sem almennt var miðað við fram að gildistöku þjóðlendulaga. 918 Hvort í
því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er
eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins
vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvað ráðið verður af heimildum um afmörkun
Tjarnahverfa. Er þar helst að líta til skýrslu yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju, sem
líklega er frá 1599 en uppskrifuð árið 1831, skýrslu prestsins á Þóroddsstað um eignir
kirkjunnar frá 1832–1834 og landamerkjabréfa á þessu svæði, frá Þóroddsstað suður
að Hrafnsstöðum, auk Draflastaðakirkjulands á vestanverðu Gönguskarði. Sú
umfjöllun sem hér fer á eftir tekur til heildarmerkja svæðisins, enda samkvæmt
afmörkun gagnaðila ríkisins allt innan þjóðlendukröfusvæðis ríkisins. Að fenginni
niðurstöðu um merki Tjarnahverfa verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Í skýrslu yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju sem líklega er frá 1599 en skrifuð upp
1831, segir svo um afmörkun Tjarnahverfa: „skal madur fyrst standa á Tiarna Hóli,
vid Eystri tjarnir; á Þóroddstadur þadann allt þad land, er Sjónhending yfirgrjpur þar
um hverfis, sem er Austari Partur af Gaunguskardi. Sjdann skal standa á grjóthól, vid
vestari Tiarnir, liggur þar til Sjóndejlinginn i Þrejngslinn Eystri... “ Í minnisgrein um
eignir kirkjunnar sem presturinn á Þóroddsstað ritaði einhvern tíma á árabilinu 1832–
1834 kemur fram að „önnur skjöl“, ótilgreind, lýsi merkjum heimalands
Þóroddsstaðar frá mynni Seljadals „gaungu Skarð allt milli Fialla brúna Há hriggs og
Þreinginga...“. Krefjendur beins eignarréttar að Tjarnahverfum í máli þessu, eigendur
jarðanna Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og Rangár, hafa einungis afmarkað kröfusvæði
sitt með línu sem dregin er á kort, án merkjalýsingar í texta eða skírskotunar til
einstakra heimilda. Enginn ágreiningur er þó meðal gagnaðila íslenska ríkisins um
merki á þessu svæði og ekki verður séð að framangreindar lýsingar á afmörkun
Tjarnahverfa, svo langt sem þær ná, mæli þeirri afmörkun í mót. Er þar að auki til
merkjalýsinga aðliggjandi landsvæða að líta.
Til norðurs af sameiginlegu kröfusvæði eigenda Þóroddsstaða, Ófeigsstaða og
Rangár vegna Tjarnahverfa eru sérstök kröfusvæði sömu aðila vegna umræddra jarða.
Þar er Þóroddsstaður nyrst en sunnan hans eru Ófeigsstaðir og Rangá, sameiginlega. Í
landamerkjabréfi Þóroddsstaðar, dags. 10. apríl 1923 og þingl. 1. júlí 1925, segir m.a.
svo: „Að vestan ráða merkjum há grjótin vestan Seljadals, uns landeign Ófeigsstaða
tekur við eftir því sem vörður á merkjum vísa til.“ Um merkjalýsingu í minnisgrein
sem presturinn á Þóroddsstað ritaði einhvern tíma á árabilinu 1832-1834 var áður
fjallað en um aðrar eldri heimildir sem lýsa merkjum Þóroddsstaðar vísast til kafla
6.9. Svo sem þar kemur fram geta eldri heimildir ágætlega samrýmst
landamerkjabréfinu svo langt sem þær ná en þó er þar ekki að finna nákvæmar
lýsingar á merkjum til vesturs.
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Í landamerkjabréfi Ófeigsstaða, dags. í maí 1919 og þingl. vorið 1919, er
norðurmerkjum lýst beina línu „í há vestur yfir Grjótin og Seljadalsá“ og
suðurmerkjum „upp á há brúnir Vesturfjalla“. Hér skal þess getið að býlið Rangá var
stofnað úr hluta Ófeigsstaða um miðja 20. öld.
Samkvæmt framangreindum lýsingum, sbr. einnig afmörkun í kröfugerð
gagnaðila ríkisins í máli þessu, er Gönguskarð utan við afmörkun í
landamerkjabréfum Þóroddsstaðar og Ófeigsstaða og ekki er heldur á Tjarnahverfi
minnst sérstaklega.
Austan við kröfusvæði vegna Tjarnahverfa eru Torfunes og Háls. Í
landamerkjabréfi Torfuness, dags. 1. apríl 1908 og þingl. sama ár, eru vesturmerki
miðuð við „brúnir vesturfjalla“, sjá nánar í kafla 6.9. Eldri merkjalýsing á mörkum
milli Torfuness og Háls er í samræmi við þetta. Bréfið er áritað af umráðamanni
Þóroddsstaðaprestsseturs og hjáleigunnar Ófeigsstaða. Í lögfestu fyrir Háls landareign
frá 28. júní 1897, sem þinglesin var 29. júní 1897, segir um vesturmerki að þar ráði
„grjótskriða sú sem liggur á Gönguskarði rétt vestan við Hálssel og Hálsgreni.“ Til
norðurs er miðað við Skollahnjúk og til suðurs „Gönguskarðsá inn fyrir Háls grænur“.
Eldri heimildir um afmörkun Háls liggja ekki fyrir.
Sunnan við Háls og kröfusvæði Tjarnahverfa eru Hrafnsstaðir. Í
landamerkjabréfi Hrappsstaða (Hrafnsstaða), dags. 15. september 1890 og þingl. 29.
júní 1897, eru norðurmerki að því leyti sem hér skiptir máli dregin frá þeim stað fyrir
neðan Hálssel þar sem lækur fellur í á þá er rennur af Gönguskarði til norðurs
(Seljadalsá) og „síðan réttlínis í Hól þann sem stendur við eystra Tjarnar hverfi í
Gönguskarði og svo alla óslitna fjallshlíð ofan í reiðgötur að sunnan verðu (þar nú á
öld liggur almannavegur um) allt í þá hóla er standa í miðju Gönguskarði... “ Bréfið er
áritað vegna Þóroddsstaðarkirkju.
Vestan við kröfusvæði Tjarnahverfa er land Draflastaðakirkju á Gönguskarði
sem lýst er í sérstöku landamerkjabréfi frá 15. maí 1886, þingl. 4. júní sama ár. Þar
segir svo um austurmerki: „Að austan eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir
Skarðið til fjallsbrúnar báðumegin.“ Bréfið er ekki áritað um samþykki vegna
aðliggjandi landsvæða til austurs. Aðrar heimildir liggja ekki fyrir um afmörkun lands
Draflastaðakirkju á Gönguskarði.
Samkvæmt framangreindum merkjalýsingum, sbr. einnig afmörkun gagnaðila
ríkisins á kröfusvæðum sínum, ná merki Draflastaðakirkjulands, Þóroddsstaðar,
Ófeigsstaðar, Rangár, Torfuness, Háls og Hrafnsstaða ekki saman á austanverðu
Gönguskarði. Nánar tiltekið miðast merki Þóroddsstaðar og Ófeigsstaða við brúnir
Vesturfjalla en ná ekki niður í Gönguskarð, merki Draflastaðakirkjulands og Háls ná
ekki saman á Gönguskarði og merki Hrafnsstaða ná ekki upp á brúnir Vesturfjalla, til
móts við Ófeigsstaði. Sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til
umfjöllunar fellur því utan merkjalýsinga í landamerkjabréfum á þessu svæði, þ.e.
Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða, Torfuness, Háls og Hrafnsstaða, auk lands
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Draflastaðakirkju á vestanverðu Gönguskarði. Kemur þá næst til skoðunar hver sé
eignarréttarleg staða þess.
Heimildir um rétt Þóroddsstaðarkirkju til hluta Gönguskarðs eru fjölmargar og
má rekja allt aftur til máldaga Auðunar rauða Þorbergssonar biskups frá 1318. Þar
segir að Þóroddstaðarkirkja eigi „Tiarnahuerfe hid eystra og vestra“, sbr. einnig síðari
máldaga, vísitasíur og fleiri heimildir. Í skýrslu yfir eignir Þóroddsstaðarkirkju sem
líklega er frá 1599 en skrifuð upp 1831, segir svo: „Her ad auk á Kirkiann á
Þóroddstad Gaunguskard allt ad austan, og Selstödu þar; ...“. Í máldaga Þóroddsstaða
frá 1644 segir að umrædd Tjarnahverfi séu „Selfór á Gaunguskarde (i Háfum
Fiallgarde Hier fyrer ofann bæena ligg<i>ande) og er nú þetta sú Fasteign Stadar
Kyrkiu sem eg af veit Med Seliadal Hier fyrer Ofann Og Heima lande Stadar i kinn,...
“ Í heimildum frá því í byrjun 17. aldar kemur fram að Þóroddsstaðarkirkja leigi Hálsi
selstöðu í Gönguskarði. Gönguskarð er nefnt meðal afréttarlanda í sóknarlýsingum
Hálsprests 1839 og Þóroddsstaðaprests 1840. Í síðarnefndu lýsingunni segir einnig að
mestur hluti Gönguskarðs „tilheyri Þóroddsstöðum.“ Í fasteignamati 1916-1918 segir
að Þóroddsstaðir eigi „Land ítak á Gönguskarði.“ Ítak Þóroddsstaðarkirkju á
Gönguskarði er einnig nefnt í bréfi umboðsmanns Þóroddsstaðar til sýslumanns frá
1920 og bréfi Stjórnarráðsins til sýslumanns frá 1921. Í hinu síðarnefnda tilkynnir
Stjórnarráðið að umrædd ítök skuli fylgja hinu nýja prestssetri
Þóroddsstaðaprestakalls, Vatnsenda. Í samræmi við þetta tilgreinir presturinn á
Vatnsenda „afréttarland á Gönguskarði á Kinnarfjalli“, ítak Þóroddsstaðarkirkju, í
svari sínu við fyrirspurn til biskupsskrifstofunnar í Reykjavík um ítök kirknanna,
dags. 1. febrúar 1954. Fram kemur að hann hafi ekki notið umræddra ítaka á nokkurn
hátt þau 25 ár sem hann hafi verið þar prestur. Í framhaldi af því ritar Biskup Íslands
sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf og lýsir „Afréttarlandi á Gönguskarði“ sem ítaki
Þóroddsstaðarkirkju, sbr. lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum.
Framangreindar heimildir bera með sér að Tjarnahverfi eystra og vestra hefur
legið undir Þóroddsstaðarkirkju en þó verið aðgreint frá jörðinni. Þess er jafnan getið
með sérstökum hætti og í tengslum við selför, ítök og afréttarnot. Landamerkjabréf
Ófeigsstaða var gert árið 1919 og bréf Þóroddsstaðar árið 1923, eftir að Vatnsendi
hafði tekið við sem prestsetur Þóroddsstaðarprestakalls. Landsvæðið á austanverðu
Gönguskarði er ekki til umfjöllunar í bréfum Þóroddsstaðar og Ófeigsstaða en ekkert
landamerkjabréf virðist hafa verið gert fyrir Vatnsenda. Ljóst er einnig að Biskup
Íslands hefur lýst rétti Þóroddsstaðakirkju á Gönguskarði sem ítaki. Svæðið er hálent,
fjarri byggð og smölun sameiginleg.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að Þóroddsstaðarkirkja hafi átt
óbein eignarréttindi á austanverðu Gönguskarði fremur en að kirkjan hafi átt þar
beinan eignarrétt.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2., en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
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landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða
yfirfærslu þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til. Þannig
kann beinn eignarréttur að hafa fallið niður og landsvæðið í kjölfarið tekið til
takmarkaðra nota annarra. Í því sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt
hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við
fjölda dóma í sambærilegum málum, sjá nánar í kafla 6.1.3. Þess skal einnig getið að á
þeim landsvæðum sem nærri Tjarnahverfum liggja eru bæði eignarlönd og þjóðlendur.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til Tjarnahverfis
eystra og vestra hafi orðið til á þann veg að þau hafi verið tekin til selfarar,
sumarbeitar fyrir búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um
afréttarnotkun og fjallskil voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum
var falið að annast framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Tjarnahverfi
eystra og vestra séu eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti.
Eins og notkun landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að
eignarhefð hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar
niðurstöðu að þar sé þjóðlenda. 919 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið
að landsvæðið hefur verið nýtt sem afréttur og undirorpið slíkum rétti. Í því sambandi
hafa ekki aðrir lagt fram kröfur en eigendur Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða og Rangár og
þeirri kröfu er ómótmælt.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Tjarnahverfi eystra og vestra, svo
sem það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið
7. gr. laga nr. 58/1998:
Til
vesturs
afmarkast
landsvæði
þetta
af
merkjum
Draflastaðakirkjulands á vestanverðu Gönguskarði, þar sem þau liggja
í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til fjallsbrúnar báðumegin,
sbr. hreppamörk fyrrum Ljósavatnshrepps og Hálshrepps sem
jafnframt eru norðvesturmerki kröfulínu Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða
og Rangár vegna Tjarnahverfis.
Til suðvesturs er miðað við merki Hrafnsstaða, og stefna tekin þaðan
sem þau liggja frá þeim stað fyrir neðan Hálssel (punktur 8 í
kröfulýsingu vegna Hrafnsstaða) þar sem lækur fellur í á þá er rennur
af Gönguskarði til norðurs (Seljadalsá) og síðan réttlínis í Hól þann
sem stendur við eystra Tjarnahverfi á Gönguskarði (punktur 9 í
kröfulýsingu vegna Hrafnsstaða) og svo alla óslitna fjallshlíð ofan í
reiðgötur að sunnanverðu allt í þá hóla er standa í miðju Gönguskarði
(punktur 10 í kröfugerð vegna Hrafnsstaða).
919
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Til austurs er farið úr áðurnefndum hól við eystra Tjarnahverfi (punkti
9 í kröfulýsingu vegna Hrafnsstaða) í grjótskriðu þá sem liggur á
Gönguskarði rétt vestan við Hálssel og Hálsgreni (punktur 4 í
kröfulýsingu vegna Háls). Þaðan er dregin lína í norðaustur þar til
komið er að hornmarki (punkti 3 í kröfulýsingu vegna Háls) við
merkjalínu Háls sem liggur úr Skollahnjúk og þangað til komið er á
móts við framangreinda skriðu. Frá framangreindu hornmarki (punkti
3 í kröfulýsingu vegna Háls) er miðað við merki Torfuness og
Ófeigsstaða, þar sem þau liggja í hábrúnum Vesturfjalla (punktar 9 í
kröfulýsingum vegna Torfuness og Ófeigsstaða), þar til kemur að
fyrstnefndum vesturmerkjum, sem jafnframt eru hreppamörk á milli
fyrrum Ljósavatnshrepps og Hálshrepps.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Þóroddsstaðar að 2/3 og Ófeigsstaða
og Rangár að 1/3, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
6.12 Finnsstaðadalur
6.12.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem kallast
Finnsstaðadalur og þinglýstir eigendur Finnsstaða, Hjaltastaða og Halldórsstaða gera
kröfu til sem eignarlands síns. Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla
3.1., 3.22. og 3.23.
Landsvæði það sem hér um ræðir liggur í yfir 400 m hæð norður af
Fornastaðafjalli. Lega þess er suðaustur-norðvestur og liggur það í gegnum
Kinnarfjallgarðinn og opnast til austurs gegnt Ystafelli. Dalurinn er mjór og hækkar
ört austur, upp í 600 m hæð með gróður um hann allan og hátt til hlíða.
6.12.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu dalir og hlíðar þeirra verið numdir í öndverðu en að landnám hafi ekki tekið
til fjalla eða öræfa á svæðinu.Taki kröfulína ríkisins mið af þessu og liggi ekki inn
fyrir sannanleg mörk landnáms og samkvæmt lýsingum landnámsheimilda verði ekki
ráðið að land innan kröfusvæðis ríkisins hafi verið numið. Heimildir greina að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Megi þar einkum nefna
Flateyjardal en því afréttarsvæði sé lýst í Göngum og réttum. Meðal afréttarlanda
Ljósavatnshrepps séu Kinnarfjöll, þ.e. Finnsstaðadalur, Gönguskarð, Seljadalur og
Víknalönd og komi það m.a. fram í Göngum og réttum. Þó svo að talið sé að einstök
svæði hafi tilheyrt tilteknum jörðum er ekki fallist á að í slíkri tilheyrslu hafi falist
meira en takmörkuð eignarréttindi enda hafi svæðið innan kröfulínu fyrst og fremst
verið nýtt til sumarbeitar fyrir búfé.
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Grundvöllur að beinum eignarrétti hafi verið lagður á landnámsöld við nám.
Eftir það hafi lönd undirorpin beinum eignarrétti aldrei getað aukist heldur hafi
eigendalausum svæðum fjölgað með tímanum. Svæði það sem er til meðferðar í máli
þessu er hluti Þingeyjarsveitar, nánar tiltekið sveit sú sem áður nefndist Flateyjarhreppur og sá hluti hreppanna sem áður nefndust Hálshreppur og Ljósavatnshreppur,
sem er norðan Ljósavatnsskarðs.
Byggt er á því að landsvæði það sem kröfur fjármálaráðherra nái til sé svæði
utan eignarlanda og því þjóðlenda, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 58/1998 og er á því byggt
að krafa um þjóðlendu taki til landsvæða utan landnáms í Kinnarfjöllum og
Víknafjöllum og allt að Hágöngum í norðri.
Talið er að jarðir þær sem hér séu til umfjöllunar geti ekki átt eignarland
umfram tilgreind hæðarmörk, enda nái merki jarðanna almennt ekki að jörðum vestan
við og séu ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum. Þá séu merkjalýsingar óljósar til
fjalls, t.d. „hágrjót“, „á grjót upp“, „vötn hallar“. Loks er talið að Finnsstaðadalur sé
samnotaafréttur utan merkja jarða, sbr. t.d. merkjabréf Finnsstaða.
Af hálfu þinglýstra eigenda Finnsstaða, Hjaltastaða og Halldórsstað, gagnaðila
íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og öðrum skráðum
eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni og einnig landamerkjabréfum
aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá því framangreindum
landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi
landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess. Vísað
er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar í
viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni venju í
lögskiptum (viðskiptavenju). Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi
að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér
um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5.
gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum
eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar
þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum
samkvæmt elstu heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir
séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því.
Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan
þinglýstra landamerkja Finnsstaða og Halldórsstaða sé ekki beinum eignarrétti háð.
Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt
landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og
aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og
stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli
borgaranna. Gagnaðili hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar
ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé
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beinum eignarrétti háð. Þá er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem
heimild.
6.12.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á Finnsstaðadal er rakin í kafla
5.22. hér að framan, sbr. einnig kafla 5.38. um afrétti og afréttarnot. Þar kemur fram
að Finnsstaðadals er fyrst sérstaklega getið í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns frá 1712 og talinn tilheyra Finnsstöðum. Jörðin Finnsstaðir liggur að hluta
einnig innan ágreiningssvæðis í máli þessu en er aðskilin frá Finnstaðadal af öðrum
jörðum. Um Finnsstaði er fjallað í kafla 6.9. Engar heimildir eru um að byggð hafi
verið á Finnsstaðadal en landið hefur haft stöðu afréttar samkvæmt þeirri
eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við fram að gildistöku
þjóðlendulaga. 920 Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til
landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í
1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum Finnsstaðadals er lýst í
landamerkjabréfi Finnsstaða frá 5. apríl 1886 og þingl. 13. júní 1887. Þar er annars
vegar lýsing á merkjum heimalandsins og hins vegar „afréttarlandinu Finnsstaðadal“
eins og segir í bréfinu. Fram kemur í landamerkjabréfi Halldórsstaða, frá 20. maí 1885
og þingl. 28. maí sama ár, að jörðin „ ... eigi 1/6 – einn sjötta – part úr afréttarlandinu
Finnsstaðadal“ en svæðinu er að öðru leyti ekki lýst. Engar eldri merkjalýsingar
finnast um Finnsstaðadal. Athugun þessi tekur til heildarmerkja svæðisins og í því
sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Til suðurs,
austurs, norðausturs og norðurs eru ágreiningssvæði íslenska ríkisins og tiltekinna
gagnaðila þess vegna Fellsels og Selfells, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða,
Hrafnsstaða og Draflastaðakirkjulands, sbr. kafla 6.9. og 6.10. Til norðvesturs, vesturs
og suðvesturs eru ágreiningssvæði vegna Syðri- og Ytri-Hóls, Hallgilsstaða, Sólvangs
og Fornhóla, sbr. kafla 6.8. Að fenginni niðurstöðu um afmörkun Finnsstaðadals með
tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Um merki „afréttarlandsins Finnsstaðadals“ segir í landamerkjabréfinu:
„Takmörk hans eru sunnan við ána, sem eftir honum rennur. Mjóadalsá að innan, en
norðan við ána gil nokkurt sem liggur gagnvart Mjóadal.“ Bréfið er áritað um
samþykki vegna Fellssels, Syðri- og Ytri-Hóls, Barnafells og Halldórsstaða. Merkjum
Finnsstaðadals er þannig ekki lýst til norðurs og austurs. Suðurmörk eru einnig
ónákvæm enda ekki tekið fram hversu langt „sunnan við ána“ þau ná. Verður því
sérstaklega litið til merkja aðliggjandi landsvæða.
Norðvestan og vestan kröfusvæðis Finnsstaðadals eru kröfusvæði Syðri- og
Ytri-Hóls, Hallgilsstaða, Sólvangs og Fornhóla, og Fornastaða.
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Í landamerkjabréfum Syðri- og Ytri-Hóls, sem bæði eru frá 16. maí 1886 og
þingl. 4. júní sama ár, eru merki einnig miðuð við Mjóadalsá og gil sem liggur
gagnvart Mjóadal. Er sú lýsing því í samræmi við lýsingar á Finnstaðadal. Bæði
bréfin eru árituð vegna Finnsstaða.
Merkjum Hallgilsstaða er lýst í landamerkjabréfi frá 28. mars 1884 og þingl.
18. júní sama ár. Þar er miðað við að merki jarðarinnar til austurs nái „á fjall upp“.
Bréfið er ekki áritað vegna Finnsstaða.
Jarðirnar Fornhóll og Sólvangur voru stofnaðar úr landi Fornastaða á miðri
síðustu öld. Verður því litið til landamerkjabréfs Fornastaða sem ritað var 28. mars
1884 og þingl. 18. júní sama ár. Það er ekki áritað vegna Finnsstaða. Í bréfinu er ekki
nákvæm lýsing til austurs en suðurmerki miða við Merkiá „af fjalli“ og norðurmerki
fylgja „Syðragili í fjallinu“.
Til suðurs, austurs og norðausturs liggja kröfusvæði vegna Fellssels og
Selfells, Ystafells, Hlíðar, Gvendarstaða, Hrafnsstaða og Draflastaðakirkjulands.
Samkvæmt landamerkjabéfi Fellssels, frá 28. maí 1885 og þingl. sama dag, eru
merki til vesturs miðuð við „ ... grjóthæðir hvaðan vötnum hallar inn á Finnsstaðadal.“
Bréfið er áritað vegna Finnsstaða. Býlinu Selfelli var skipt úr jörðinni á miðri síðustu
öld. Sömu lýsingu er að finna í landamerkjabréfi Ystafells, frá 27. maí 1885 og þingl.
degi síðar. Það er áritað um samþykki vegna Finnsstaða. Býlið Hlíð var stofnað í landi
Ystafells árið 1931. Ágreiningur er milli gagnaðila íslenska ríkisins varðandi mörk
Finnsstaðadals til austurs gagnvart Ystafelli. Til þess atriðis verður aðeins tekin
afstaða hér ef umrædd mörk liggja að einhverju leyti að þjóðlendu, enda ekki á
verksviði óbyggðanefndar að taka afstöðu til merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga
nr. 58/1998.
Merkjum Gvendarstaða er lýst í landamerkjabréfi frá 18. maí 1889 og þingl.
24. maí sama ár. Bréfið er ekki áritað vegna Finnsstaða. Til vesturs eru merki miðuð
við „hábrún Vesturfjalls“.
Samkvæmt landamerkjabréfi Hrafnsstaða, frá 15. september 1890 og þingl. 29.
júní 1897, eru merki til norðurs „ ... í hóla er standa í miðju Gönguskarði og svo allt
tiltekið land fyrir sunnan fram á Gönguskarði [...] ofan í gróf þá er áður um getur og
er milli Hrappstaða og Guðmundarstaða liggjandi“. Bréfið er ekki áritað vegna
Finnsstaða. Merkjum er þannig ekki nákvæmlega lýst til suðvesturs gagnvart
Finnsstaðadal.
Samkvæmt landamerkjabréfi „Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði“, frá 15.
maí 1886 og þingl. 4. júní sama ár, eru merki til suðurs, gagnvart Finnsstaðadal,
miðuð við „Gönguskarðsöxlina þar sem Hólsdalur byrjar.“ Síðan segir um
austurmerkin að farið sé í „ ... vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til fjallsbrúnar
báðum megin.“ Bréfið er áritað vegna Finnsstaða. Athugun á heimildum aðliggjandi
landsvæða bendir til þess að sú afmörkun sem gagnaðilar ríkisins leggja til
grundvallar á kröfusvæði sínu vegna Finnsstaðadals fái samræmst þeim.
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Merkjum framangreindra jarða er almennt lýst í þau fjöll sem liggja að
Finnsstaðadal, sbr. t.d. Gvendarstaði og Hallgilsstaði, eða í ákveðin kennileiti, sbr.
Fornastaði. Merkjum Hrafnsstaða er ekki nákvæmlega lýst til suðvesturs, gagnvart
Finnsstaðadal, en sú lýsing virðist þó ekki mæla afmörkun eigenda jarðarinnar í mót,
svo langt sem hún nær. Um merki framangreindra jarða og landsvæða er að öðru leyti
nánar fjallað í köflum 6.8. og 6.9. Þar eru einnig raktar eldri heimildir um merkin í
þeim tilvikum sem þeirra nýtur við. Í köflunum er komist að þeirri niðurstöðu að
merkjalýsingar séu í ágætu samræmi við afmörkun gagnaðila á þeim kröfusvæðum
sem liggja að Finnsstaðadal en um þessi mörk er ekki ágreiningur milli gagnaðila
íslenska ríkisins að undanskildum austurmerkjum gagnvart Ystafelli. Engar lýsingar
eru í landamerkjabréfi Finnsstaða á merkjum Finnsstaðadals til norðurs og austurs og
takmarkaðar til suðurs. Ekkert annað er fram komið um afmörkun Finnsstaðadals sem
byggjandi er á um mörk landsvæðisins til þessara átta en lýsingar í
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða og landsvæða. Athugun á þeim heimildum
bendir til þess að sú afmörkun sem gagnaðilar íslenska ríkisins leggja til grundvallar á
kröfusvæði sínu vegna Finnsstaðadals fái samræmst þeim.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
sá hluti þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan
merkja Finnsstaðadals.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á
landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni,
sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf fyrir Finnsstaði og Finnsstaðadal var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var
rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær.
Af heimildum má ráða að Finnsstaðadalur hafi legið undir Finnsstaði en síðan
hafi 1/6 hluti svæðisins verið seldur Halldórsstöðum, líklega á 19. öld, sbr.
landamerkjabréf beggja jarðanna. Finnstaðadals er jafnan getið með sérstökum hætti í

901

902
932
heimildum og stundum nefndur „afréttarland.“ Elsta heimildin um Finnsstaðadal er
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns en þar segir: „eitt dalland í fjöllunum
milli Fnjóskadals og hjer. Hann hefur áður verið eignaður Finnstöðum, so sem sjá má
af gömlum lögfestum. Hann er nú ekki brúkaður nema lítilega til hestagöngu á
sumrin.“ Um Finnsstaðadal er fjallað í sóknarlýsingu frá 1840 en þar segir
Þóroddsstaðaprestur: „... Í suður frá Gönguskarði á fjalli uppi liggur Finnsstaðadalur
og fram gegnt Gljúfrá. Allt er þetta afréttarlönd.“ Þá kemur fram í fasteignamati 19161918 um jarðirnar Halldórsstaði og Finnsstaði að auk þess að eiga rétt til upprekstrar á
„afrétt sveitarinnar“ fylgi Finnsstöðum 5/6 af Finnsstaðadal og Halldórsstöðum 1/6.
Loks er Finnsstaðadalur nefndur sérstaklega í landamerkjabréfum Finnsstaða og
Halldórsstaða og þar nefndur „afréttarland“ en hann liggur aðskilinn frá báðum
jörðunum. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi verið nýtt til annars en
sumarbeitar og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Það liggur fjarri byggð og inn á það
hefur búfénaður leitað án hindrana.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að Finnsstaðadalur hafi verið
afréttur Finnsstaða og síðar einnig Halldórsstaða og loks Hjaltastaða, þegar það býli
var stofnað, í þeim skilningi að jarðirnar hafi átt þar óbein eignarréttindi fremur en
beinan eignarrétt.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða
yfirfærslu þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til og engar
heimildir eru um að þar hafi verið byggð. Þannig kann beinn eignarréttur að hafa
fallið niður og landsvæðið í kjölfarið tekið til takmarkaðra nota annarra. Í því
sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt hefur verið til grundvallar um
afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum
málum, sjá nánar í kafla 6.1.3.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til umrædds
afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Finnsstaðadalur sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsvæðisins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð
hafi verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu
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að þar sé þjóðlenda. 921 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að
landsvæðið sé í afréttareign Finnsstaða, Halldórsstaða og Hjaltastaða.
Svo sem að framan greinir er ágreiningur milli gagnaðila íslenska ríkisins um
mörk Finnsstaðadals til austurs gagnvart Ystafelli. Engar lýsingar eru á mörkum
Finnsstaðadals til austurs og takmarkaðar til suðurs og er því ekkert annað fram komið
um afmörkun Finnsstaðadals sem byggjandi er á en lýsing í landamerkjabréfi
Ystafells. Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins vegna Ystafells hefur ítarlega verið gerð
grein fyrir merkjum jarðarinnar og þau merki afmörkuð á korti. Engar röksemdir hafa
hins vegar verið færðar fram af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins vegna Finnsstaðadals
sem gætu skýrt afmörkun á því svæði. Telur óbyggðanefnd því ekki við annað að
styðjast við afmörkun á þjóðlendunni en lýsingu í landamerkjabréfi Ystafells svo sem
hún er afmörkuð vegna Ystafells.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Finnsstaðadalur, svo sem hann er
afmarkaður hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998:
Úr tindi Bræðrafjalls (883 m) er kröfulínum gagnaðila ríkisins vegna
Fornhóla, Sólvangs, Hallgilsstaða, Syðri- og Ytri-Hóls fylgt til
norðvesturs, að gili sem liggur norðan við Mjóadalsá, gagnvart
Mjóadal, en kröfulínur þessar fara saman við hreppamörk fyrrum
Ljósavatnshrepps og Hálshrepps á þessu svæði. Þaðan er
hreppamörkum fylgt áfram til norðausturs, þar til kemur að þeim hluta
umræddra hreppamarka, skammt norðvestan við Grænahnjúk, sem í
máli þessu er jafnframt kröfulína gagnaðila ríkisins vegna
suðausturmerkja Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði. Þar er
hornmark. Úr hornmarkinu er hábrúnum Vesturfjalla fylgt til
suðausturs, sbr. kröfulínur gagnaðila vegna Finnsstaðadals, fyrst
gagnvart Hrafnsstöðum, síðan Gvendarstöðum og loks Hlíð. Þaðan,
gagnvart Ystafelli, ráða merkjum grjóthæðir, hvaðan vötnum hallar inn
á Finnsstaðadal, og merkjavörður upp á fyrstnefndan tind
Bræðrafjalls, sbr. kröfulínu gagnaðila ríkisins vegna Ystafells.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Finnsstaða, Halldórsstaða og
Hjaltastaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
6.13 Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga, enda
921

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til
þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
Í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. nóvember 2007 í máli nr.
5073/2007 gaf óbyggðanefnd lögmönnum málsaðila kost á að leggja fram slíka
sundurliðun málskostnaðarreikninga að unnt væri að ákvarða málskostnað til einstakra
málsaðila, fremur en sameiginlega. Hafi slík gögn legið fyrir eða borist er úrskurður
um málskostnað í kafla 7 hér á eftir ákvarðaður til einstakra málsaðila en ella
sameiginlega.
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Hálsmannatungur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Að norðan er miðað við Ytri-Jökulsá. Að austan ræður fjallsbrún. Að
sunnan er miðað við Syðri-Jökulsá. Að vestan ræður Dalsá.
Sama landsvæði er í afréttareign Þingeyjarsveitar, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7.
gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Draflastaðakirkjuland á
Gönguskarði, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Til vesturs er að norðanverðu miðað við Grjótá og svo Gönguskarðsá
inn úr Þrengingum að Hólsmerkjum og að sunnanverðu ræður
Gönguskarðsöxlin þaðan sem Hólsdalur byrjar.
Til suðausturs og austurs eru merkin í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir
Skarðið til fjallsbrúnar upp báðumegin.
Til norðausturs er miðað við hágrjót Vesturfjalla, sbr. punkt 6 í
kröfulýsingu vegna Þóroddsstaðar og punkt 9 í kröfulýsingu gagnaðila
ríkisins vegna Ófeigsstaða og Rangár, þar til kemur að fyrstnefndum
norðvesturmerkjum.
Sama landsvæði er í afréttareign eiganda Draflastaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og clið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Tjarnahverfi eystra og vestra á
Gönguskarði, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Til
vesturs
afmarkast
landsvæði
þetta
af
merkjum
Draflastaðakirkjulands á vestanverðu Gönguskarði, þar sem þau liggja
í vörðu á innri Grjóthól þvert yfir Skarðið til fjallsbrúnar báðumegin,
sbr. hreppamörk fyrrum Ljósavatnshrepps og Hálshrepps sem
jafnframt eru norðvesturmerki kröfulínu Þóroddsstaðar, Ófeigsstaða
og Rangár vegna Tjarnahverfis.
Til suðvesturs er miðað við merki Hrafnsstaða, frá hól þeim sem
stendur við eystra Tjarnahverfi á Gönguskarði (punktur 9 í
kröfulýsingu vegna Hrafnsstaða) og svo alla óslitna fjallshlíð ofan í
reiðgötur að sunnanverðu allt í þá hóla er standa í miðju Gönguskarði
(punktur 10 í kröfugerð vegna Hrafnsstaða).
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Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Til austurs er farið úr áðurnefndum hól við eystra Tjarnahverfi (punkti
9 í kröfulýsingu vegna Hrafnsstaða) í grjótskriðu þá sem liggur á
Gönguskarði rétt vestan við Hálssel og Hálsgreni (punktur 4 í
kröfulýsingu vegna Háls). Þaðan er dregin lína í norðaustur þar til
komið er að hornmarki (punkti 3 í kröfulýsingu vegna Háls) við
merkjalínu Háls sem liggur úr Skollahnjúk og þangað til komið er á
móts við framangreinda skriðu. Frá framangreindu hornmarki (punkti
3 í kröfulýsingu vegna Háls) er miðað við merki Torfuness og
Ófeigsstaða, þar sem þau liggja í há-brúnum Vesturfjalla (punktar 9 í
kröfulýsingum vegna Torfuness og Ófeigsstaða), þar til kemur að
fyrstnefndum vesturmerkjum, sem jafnframt eru hreppamörk á milli
fyrrum Ljósavatnshrepps og Hálshrepps.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Þóroddsstaðar að 2/3 og Ófeigsstaða
og Rangár að 1/3, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Finnsstaðadalur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Úr tindi Bræðrafjalls (883 m) er kröfulínum gagnaðila ríkisins vegna
Fornhóla, Sólvangs, Hallgilsstaða, Syðri- og Ytri-Hóls fylgt til
norðvesturs, að gili sem liggur norðan við Mjóadalsá, gagnvart
Mjóadal, en kröfulínur þessar fara saman við hreppamörk fyrrum
Ljósavatnshrepps og Hálshrepps á þessu svæði. Þaðan er
hreppamörkum fylgt áfram til norðausturs, þar til kemur að þeim hluta
umræddra hreppamarka, skammt norðvestan við Grænahnjúk, sem í
máli þessu er jafnframt kröfulína gagnaðila ríkisins vegna
suðausturmerkja Draflastaðakirkjulands á Gönguskarði. Þar er
hornmark. Úr hornmarkinu er hábrúnum Vesturfjalla fylgt til
suðausturs, sbr. kröfulínur gagnaðila vegna Finnsstaðadals, fyrst
gagnvart Hrafnsstöðum, síðan Gvendarstöðum og loks Hlíð. Þaðan,
gagnvart Ystafelli, ráða merkjum grjóthæðir, hvaðan vötnum hallar inn
á Finnsstaðadal, og merkjavörður upp á fyrstnefndan tind
Bræðrafjalls, sbr. kröfulínu gagnaðila ríkisins vegna Ystafells.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda Finnsstaða, Halldórsstaða og
Hjaltastaða, sbr. 2. mgr. 5. gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Gerður er almennur fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulína að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.
Málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins vegna þóknunar málflytjenda þeirra
greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998, og ákvarðast svo:
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Eigendur Árlands, Árteigs, Ártúns, Austari-Króka, Birkihlíðar, Borgartúns,
Draflastaða, Engihlíðar, Fellssels, Finnsstaða, Fornastaða, Fornhóla, Garðs,
Granastaða I og II, Grímslands, Gvendarstaða, Halldórsstaða, Hallgilsstaða,
Þingeyjarsveit vegna Hálsmannatungna, eigendur Hjaltastaða, Kambsmýra,
Knarrareyrar, Kross, Landamóts, Landamótssels, Litlu-Tjarna, Syðri-Hóls, Nípár,
Ófeigsstaða, Rangár, Selfells, Sigríðarstaða, Sólvangs, Syðri-Leikskálaár, Torfuness,
Veisu, Veisusels, Ytri-Hóls, Ytri-Leikskálaár og Þóroddstaðar kr. 2.000.000, vegna
Sigurðar Jónssonar hrl.
Eigendur Ysta-Fells og Hlíðar kr. 800.000 vegna Páls A. Pálssonar hrl.
Eigendur Hrafnsstaða kr. 250.000, eigendur Háls kr. 250.000 og eigendur
Kvíabóls kr. 250.000, vegna Friðbjörns Garðarssonar hdl.
Eigendur Bjarga, Knarrareyrar, Kotamýra og Naustavíkur/Vargsness kr.
1.000.000 vegna Ragnars Aðalsteinssonar hrl.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998.

Karl Axelsson
Benedikt Bogason

Hulda Árnadóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Austari-Krókar

Karl Björnsson f.h. afkomenda Bergþórs
Björnssonar

Austari-Krókar

Þingeyjarsveit

Árland

Kristján Ingjaldur Tryggvason

Árteigur

Sigurgeir Jónsson

Ártún

Ártúnsbú ehf.

Birkihlíð

Friðrik Steingrímsson

Birkihlíð

Lára Sólveig Svavarsdóttir

Björg

Ásta Pétursdóttir

Björg

Hlöðver Pétur Hlöðversson

Björg

Sigurður Freyr Sigurðsson

Borgartún

Arnór Benediktsson

Draflastaðaland á Gönguskarði

Sigurður Arnar Jónsson

Engihlíð

Baldvin Einarsson

Fellssel

Árný Garðarsdóttir

Fellssel

Tryggvi Berg Jónsson

Finnsstaðir

Jón Hermann Hjaltason

Fornastaðir

Fornhólar ehf.

Fornastaðir

Bergsveinn Jónsson

Fornastaðir

Ingvar Jónsson

Fornastaðir

Rúnar Jóakim Jónsson

Fornastaðir

Þórunn Jónsdóttir

Fornhólar

Fornhólar ehf.

Garður

Bergsveinn Jónsson

Garður

Ingvar Jónsson

Garður

Rúnar Jóakimsson

Garður

Þórunn Jónsdóttir

Granastaðir I

Ártúnsbú ehf.

Granastaðir I

Eiður Jónsson

Granastaðir I

Margrét Jónsdóttir
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Granastaðir II

Ártúnsbú ehf.

Granastaðir II

Sigurgeir Jónsson

Grímsland

Þingeyjarsveit

Gvendarstaðir

Ásgeir Harðarson

Gvendarstaðir

Helgi Gunnarsson

Gvendarstaðir

Kristín Helgadóttir

Halldórsstaðir

Hriflubú sf.

Hallgilsstaðir

Tryggvi Stefánsson

Háls

Hálsbú ehf.

Hálsmannatungur

Þingeyjarsveit

Hjaltastaðir

Jón Hermann Hjaltason

Hlíð

Ólafur Ingólfsson

Hrafnsstaðir

Flosi Gunnarsson

Hrafnsstaðir

Unnur Pétursdóttir

Kambsmýrar

Kristján Valdimarsson

Kambsmýrar

Sigríður Valdimarsdóttir

Kambsmýrar

Sigtryggur Valdimarsson

Knarrareyri

Þingeyjarsveit

Knarrareyri

Aðalgeir T. Stefánsson

Knarrareyri

Ása D. Hólmgeirsdóttir

Knarrareyri

Elfa Vilhjálmsdóttir

Knarrareyri

Elísa Jóhanna Stefánsdóttir

Knarrareyri

Elsa Heiðdís Hólmgeirsdóttir

Knarrareyri

Guðmundur A. Hólmgeirsson

Knarrareyri

Ingvar Hólmgeirsson

Knarrareyri

Kristinn Vilhjálmsson

Kotamýrar

Aðaldælahreppur

Kotamýrar

Þingeyjarsveit

Kross

Karen O. Hannesdóttir

Kross

Sigurður Birgisson

Kross

Sólrún Helga Birgisdóttir

Kvíaból

Marteinn Sigurðsson

Landamót

Kristbjörg Ingólfsdóttir

Landamót

Ólafur Ingólfsson
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Landamót

Ragnhildur H. Ingólfsdóttir

Landamótssel

Benedikt Bragason

Landamótssel

Berglind Bragadóttir

Landamótssel

Klara Bragadóttir

Landamótssel

Sigurður Valdimar Bragason

Landamótssel

Þórhallur Bragason

Naustavík/Vargsnes

Ásta Pétursdóttir

Nípá

Kári Karlsson

Ófeigsstaðir

Einar Kristjánsson

Ófeigsstaðir

Svanhildur Baldursdóttir

Rangá

Baldvin Kristinn Baldvinsson

Rangá

Friðrika Baldvinsdóttir

Rangá

Jón Aðalsteinn Baldvinsson

Selfell

Árný Garðarsdóttir

Selfell

Tryggvi Berg Jónsson

Sigríðarstaðir

Edda Petrína Olsen

Sigríðarstaðir

Hermann R. Herbertsson

Sólvangur

Bergsveinn Jónsson

Sólvangur

Ingvar Jónsson

Sólvangur

Rúnar Jóakimsson

Sólvangur

Þórunn Jónsdóttir

Syðri-Hóll

Benedikt Karlsson

Syðri-Hóll

Ingvar Helgi Kristjánsson

Syðri-Hóll

Þórólfur Kristjánsson

Syðri-Leikskálaá

Ingibjörg Jónasdóttir

Syðri-Leikskálaá

Sigurrós Soffía Jónasdóttir

Syðri-Leikskálaá

Svanhvít Ingvarsdóttir

Syðri-Leikskálaá

Sveinn Valdimar Jónasson

Syðri-Leikskálaá

Þórólfur Jónasson

Torfunes

Brynhildur Þráinsdóttir

Veisa

Karl Björnsson

Veisusel

Flaumur ehf.

Ytri-Leikskálaá

Margrét Jónsdóttir

Ytri-Hóll

Benedikt Karlsson
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Ytri-Hóll

Friðrika Karlsdóttir

Ystafell I

Alfreð Schiöth

Ystafell I

Helgi Birgir Schiöth

Ystafell I

Kristbjörg Gróa Sigurðardóttir

Ystafell I

Marteinn Sigurður Sigurðsson

Ystafell I

Þórir Schiöth

Ystafell II

Kolbrún Bjarnadóttir

Ystafell II

Sigurveig Erlingsdóttir

Þóroddsstaður

Átthagafélagið Eiður
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 1.11.2006.
1(1)
Skjalaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 1.11.2006.
1(3)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 15.6.2006. Tilkynning um meðferð á svæði VI.
1(4)
Beiðni lögmanns fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um frest til skila á
þjóðlendukröfum á svæði VI, austanvert Norðurland, dags. 6.9.2006.
1(5)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frestur veittur til að
skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 14.9.2006.
1(6)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frekari frestur veittur
til að skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 12.10.2006.
1(7)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 11.6.2007.
1(8)
Breyting á kröfulínu íslenska ríkisins, ódags. en mótt. 9.8.2007.
1(9)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði VI,
austanvert Norðurland, dags. 1.11.2006.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.11.2007.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Almenningur á Flateyjardal, dags. 6.12.1882. (Merkt 1), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(2)
Austari-Krókar á Flateyjardalsheiði, dags. 28.3.1885. (Merkt 2 a-b), ásamt óstaða-b
festri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(3)
Aukaréttur Þingeyjarsýslu. Landþrætumál Bjarga og Kotamýra, dags. 23.5.1890.
(Merkt3 a-g ).
2(4)
Björg í Köldukinn, dags. 2.9.1891. (Merkt 4), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(5)
Brettingsstaðir á Flateyjardal, dags. 14.4.1885. (Merkt 5 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(6)
Böðvarsnes í Fnjóskadal, dags. 24.5.1886. (Merkt 6 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(7)
Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði, dags. 15.5.1886. (Merkt 7 a-b), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(8)
Laufáshagi eða Eyvindarárlands á Flateyjardalsheiði, dags. 5.5.1886. (Merkt 8 aa-b
b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(9)
Fellssel í Köldukinn, dags. 28.5.1886. (Merkt 9 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(10)
Finnsstaðir í Köldukinn, dags. 5.4.1886. (Merkt 10 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(11)
Finnsstaðir í Köldukinn, dags. 18.3.1950. (Merkt 11 a-c).
2(12)
Finnsstaðir II í Köldukinn, dags. 22.12.1951. (Merkt 12 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(13)
Fornastaðir í Ljósavatnsskarði, dags. 28.3.1884. (Merkt 13), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(14)
Garðshorn í Köldukinn, dags. 16.6.1897. (Merkt 14), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(15)
Garður í Fnjóskadal, dags. 2.1.1884. (Merkt 15 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.

1

Skjölum er raðað undir efnisflokka og þau því ekki í réttri númeraröð að öllu leyti. Sjá einnig í kafla 4.2.
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2(16)
a-b
2(17)
a-b
2(18)
a-b
2(19)
a-b
2(20)
a-b
2(21)
a-b
2(22)
a-b
2(23)
a-b
2(24)
a-b
2(25)
2(26)
a-b
2(27)
a-b
2(28)
a-b
2(29)
2(30)
a-b
2(31)
a-b
2(32)
a-b
2(33)
2(34)
a-b
2(35)
2(36)
a-b
2(37)
2(38)
a-b
2(39)
2(40)
a-b
2(41)
a-b
2(42)
a-b
2(43)
a-b
2(44)
a-b
2(45)
2(46)

Granastaðir í Köldukinn, dags. 24.5.1886. (Merkt 16 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Afréttarlandið Grímsland, dags. 16.1.1885. (Merkt 17), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Guðmundarstaðir í Köldukinn, dags. 18.5.1889. (Merkt 18), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Halldórsstaðir í Köldukinn, dags. 20.5.1885. (Merkt 19 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hallgilsstaðir í Fnjóskadal, dags. 28.3.1884. (Merkt 20), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hallgilsstaðir í Fnjóskadal, dags. 12.12.1922. (Merkt 21), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Lögfesta fyrir Háls-landareign í Ljósavatnshreppi, dags. 28.6.1897. (Merkt 22),
ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Háls í Fnjóskadal, dags. 2.6.1890, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum
á Húsavík. (Merkt 23 a-b).
Laufásjörðin Heiðarhús á Flateyjardalsheiði, dags. 5.5.1886. (Merkt 24), ásamt
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Helgastaðir í Reykjadal vegna Náttfaravíkur, ódags. en þingl. 25.6.1927. (Merkt
25 a-b).
Hóll í Köldukinn, dags. 6.6.1890. (Merkt 26 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Hrappsstaðir í Kinn, dags. 15.9.1890. (Merkt 27 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Kambsmýrar í Hálshreppi, dags. 20.4.1885. (Merkt 28 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Knarrareyri á Flateyjardal, dags. 16.4.1885. (Merkt 29 a-b).
Kross í Ljósavatnsskarði, dags. 30.4.1884. (Merkt 31), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Upprekstararland milli Höfðagilja og Flateyjardalsheiði, dags. 5.5.1886. (Merkt
32 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Landamót í Köldukinn, dags. 12.6.1897. (Merkt 33 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Landamótssel í Köldukinn, dags. 18.5.1901. (Merkt 34 a-b).
Litlu-Tjarnir í Ljósavatnsskarði, dags. 16.1883. (Merkt 35 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Múli í Aðaldal vegna Náttfaravíkur, dags. 13.5.1884. (Merkt 36 a-b).
Nýpá í Köldukinn, ódags. en þingl. 20.5.1901. (Merkt 37), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Ófeigsstaðir í Köldukinn, dags. í maí 1919. (Merkt 38).
Sigríðarstaðir í Ljósavatnsskarði, dags. 15.10.1886. (Merkt 39), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Syðrihóll í Fnjóskadal, dags. 16.5.1886. (Merkt 40 a-b).
Torfunes í Köldukinn, dags. 1.4.1908. (Merkt 41), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Veisa í Fnjóskadal, dags. 30.11.1886. (Merkt 42 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Veisa í Fnjóskadal, dags. 3.11.1944. (Merkt 43), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Veisusel í Fnjóskadal, dags. 28.3.1884. (Merkt 44 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Veisusel í Fnjóskadal, dags. 14.12.1922. (Merkt 45), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Vestari–Krókar á Flateyjardalsheiði, dags. 7.5.1886. (Merkt 46 a-b).
Vestari-Krókar á Flateyjardalsheiði, dags. 9.12.1922. (Merkt 47), ásamt
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a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(47)
Végeirsstaðir í Fnjóskadal, dags. 20.1.1923. (Merkt 48 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(48)
Ytrihóll í Fnjóskadal, dags. 16.5.1886. (Merkt 49 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(49)
Ytri–Leikskálaá í Ljósavatnshreppi, dags. 11.6.1897. (Merkt 50 a-b), ásamt
a-b
óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(50)
Yztafell í Köldukinn, dags. 27.5.1885. (Merkt 51 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(51)
Þóroddsstaður í Köldukinn, dags. 10.4.1923. (Merkt 52), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(52)
Þóroddsstaður í Köldukinn, dags. 30.8.1947. (Merkt 53 a-b), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(53)
Þúfa í Hálshreppi, dags. 4.1.1883. (Merkt 54).
2(54)
Þverá í Hálshreppi, dags. 4.1.1883. (Merkt 55 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(206) Birkihlíð, dags. 4.8.1935. (Merkt 57).
2(258) Draflastaðir í Hálshreppi, dags. 9.5.1887, ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík.
2(304) Granastaðir II í Ljósavatnshreppi, dags. 5.12.1948. (Merkt 58 a-b).
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(55)
Landamerki Grímslands, ódags. og óundirritað. (Merkt 1).
2(56)
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar fyrir Hallgilsstöðum, dags. 6.5.1760, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 2 a-b).
2(57)
Samningur um beitarafnot milli Hóls og Hrafnsstaða í Kinn, dags. 28.9.1745,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(58)
Bréf um Lambatungur á Flateyjardalsheiði, ætlaðar eign Þverár í Dalsmynni og
Draflastaðakirkju, og Hálsmannatungur, sem virðast ætlaðar sama landssvæði.
Bréfið líklega skrifað um miðja 18. öld. Frumritið mikið skert. Jón Þorkelsson
og Hannes Þorsteinsson, þjóðskjalaverðir, hafa gert afrit, svo langt sem það nær.
(Merkt 4 a-c).
2(59)
Vitnisburður um sölu á Landamóti í Kinn, með tilteknum landamerkjum, dags.
3.10.1608. (Merkt 5 a-b).
2(60)
Landamerkjabréf Litlutjarna í Ljósavatnsskarði, dags. 16.1.1883. (Merkt 6 a-b).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(61)
Jarðamat 1804 úr Ljósavatnshreppi: Litlutjarnir, Kross, Landamótssel, Landamót, Halldórsstaðir, Finnsstaðir, Fellssel, Yztafell, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Hrappsstaðir/Hrafnsstaðir, Hálsgerði/ Hólsgerði, Hóll, Garðshorn, Háls,
Torfunes, Ófeigsstaðir, Naustavík, Þóroddsstaðir, Geirbjarnarstaðir með SyðriLeikskálaá, Ytri-Laufskálaá /Leikskálaá, Granastaðir, Nípá, Björg, Kotamýrar.
(Merkt 8 a-v).
2(62)
Jarðamat 1804 úr Helgastaðahreppi: Helgastaðir, Múli og Grenjaðarstaður.
(Merkt 9 a-f).
2(63)
Jarðamat 1804 úr Hálshreppi: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús, Eyri/
Knarrareyri, Kambsmýrar, Austarikrókar, Garður, Ytrihóll, Syðrihóll, Böðvarsnes, Végeirsstaðir, Veisa, Veisusel, Hallgeirsstaðir/Hallgilsstaðir, Fornastaðir,
Sigríðarstaðir, Háls. (Merkt 10 a-t).
2(64)
Uppskriftir skjala 2(61)-2(63) úr jarðamati 1804.
2(65)
Jarðamat í Ljósavatnshreppi 1849: Litlutjarnir, Kross, Landamót með Landaa-b
mótsseli, Halldórsstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli, Gvendarstaðir, Hóll
með Hólsgerði og Garðshorni, Háls, Torfunes, Ófeigsstaðir, Þóroddsstaður,
Syðri-Leikskálaá, Ytri-Leikskálaá, Granastaðir, Nípá, Björg; Kotamýrar,
Naustavík. Einnig er vikið að þrætulandi milli Kotamýra og Bjarga og vísað til
lýsingar Grímslands, sem tilheyri Fremstafelli. Verðmat á þrætulandinu fylgir,
ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-h).
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Jarðamat í Helgastaðahreppi 1849: Grenjaðarstaður, Múli og Helgastaðir. Allir
þessir staðir áttu ítök í Náttfaravíkum en ekki er vikið að þeim í þessu mati.
(Merkt 2 a-b).
2(67)
Jarðamat í Hálshreppi 1849: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús, Eyvindará,
a-b
Eyri/Knarrareyri, Grímsland, Kambsmýrar, Austarikrókar, Garður, Ytrihóll,
Syðrihóll, Böðvarsnes, Végeirsstaðir, Veisa, Veisusel, Hallgilsstaðir, Fornastaðir, Sigríðarstaðir, Háls, Víðivellir, Draflastaðir. Einnig er fjallað um þrætuland milli Hallgilsstaða og Veisusels. Verðmat á þrætulandinu fylgir. Háls átti
afréttarlandið Hálsmannatungur, sem ekki er minnst á í matinu. Víðivellir eru í
þessu mati sagðir eiga Víðivallatungur í landi Eyrar á Flateyjardal. Draflastaðir
eru á öðrum stöðum sagðir eiga land á Gönguskarði, en ekki er á það minnst í
þessu mati. Í sveitarlýsingu er Hálshreppur sagður að kalla sjálffær að afréttarlandi, ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-o).
2(68)
Jarðamat í Ljósavatnshreppi 1916-1918: Litlutjarnir, Kross, Landamótssel,
Landamót, Halldórsstaðir, Finnsstaðir, Fellssel, Yztafell, Gvendarstaðir, Hrappsstaðir/Hrafnsstaðir, Hólsgerði, Hóll, Garðshorn, Háls, Torfunes, Ófeigsstaðir,
Þóroddsstaður, Geirbjarnarstaðir, Syðri-Leikskálaá, Granastaðir, YtriLeikskálaá, Nípá, Björg, Kotamýrar, Naustavík, Vargsnes. (Merkt 4 a-z).
2(69)
Jarðamat í Helgastaðahreppi forna 1916-1918: Helgastaðir og Grenjaðarstaður.
(Kirkja var þá aftekin í Múla og ekki vísað til ítaks í Náttfaravíkum í jarðarlýsingu). (Merkt 5 a-c).
2(70)
Jarðamat í Hálshreppi 1916-1918: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús,
Eyvindará, Grímsland, Kambsmýrar, Austarikrókar, Garður, Ytrihóll, Syðrihóll,
Böðvarsnes, Végeirsstaðir, Veisa, Veisusel, Hallgilsstaðir, Fornastaðir, Sigríðarstaðir, Háls, Draflastaðir. Draflastaðir eru á öðrum stöðum sagðir eiga land á
Gönguskarði, en ekki er á það minnst í þessu mati. (Merkt 6 a-r).
2(71)
Jarðamat í Flateyjarhreppi 1916-1918. Knarrareyri/Eyri. (Ekki er minnst á
afréttarland Víðivalla í Fnjóskadal, sem nefnt er í jarðamati 1849, ekki heldur í
lýsingu Víðivalla). (Merkt 7 a).
2(306) Jarðamat í Ljósavatnshreppi 1916-1918: Öxará, Ljósavatn, Vatnsendi, Arnstapi
og Stórutjarnir. (Merkt 5 a-e, 3/2007).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6.):
2(259) Manntalsþing að Helgastöðum, dags. 16.5.1705. Beiðni til sýslumanns frá
a-b
Helgastaðapresti um að hann sjái til þess að afrétt í Náttfaravíkum verði opin og
liðug þeim sem þangað reka fé sitt, ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(260) Manntalsþing að Ljósavatni, dags. 25.5.1705. Beiðni til sýslumanns um að hann
a-b
sjái til þess að ekki sé byggt í afrétt Grenjaðarstaða-, Múla- og Helgastaðakirkna
í Náttfaravíkum, ásamt uppskrift. (Merkt 2).
2(261) Manntalsþing að Ljósavatni, dags. 8.6.1736. Lesin upp lögfesta séra Þórðar
a-b
Guðmundssonar, dags. 24.5.1736, á Grenjaðarstöðum, fyrir ítökum Grenjaðarstaðakirkju úti í Náttfaravíkum., ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-b).
2(262) Manntalsþing að Ljósavatni í Bárðardal, dags. 18.6.1738. Getið um vogrek á
a-b
Þóroddstaðreka í Náttfaravíkum 1737, ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-b).
2(263) Manntalsþing að Ljósavatni í Bárðardal, dags. 18.6.1738. Vitnisburður hreppsa-b
manna um góða hegðun Þórðar Jónssonar á Litlulaugum bæði í hans uppvexti í
þessum hrepp og við sjó í Náttfaravíkum, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b).
2(264) Manntalsþing að Húsavík á Tjörnesi, dags. 1.5.1775. Bannað að reka sauðfé úr
a-b
þingsókninni yfir Skjálfandafljót á afrétt vegna pestveiks fénaðar, ásamt uppskrift. (Merkt 12).
2(265) Manntalsþing að Ljósavatni, dags. 21.5.1781. Deila á milli Hálskirkju og Ljósaa-b
vatnskirkju um hval- og viðarreka í Náttfaravíkum, ásamt uppskrift. (Merkt 13
a-h).
2(266) Manntalsþing að Hálsi í Fnjóskadal, dags. 23.5.1788. Talið bráðnauðsynlegt að
a-b
peningastyrkur fáist til þess að Heiðarhús leggist ekki í eyði en það er talið
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mikilvægt ferðamönnum að byggð haldist þar, ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-c).
Þann 22.7.1795, að Hrappsstöðum var ástand jarðarinnar metið vegna spjalla
sem hún hafði orðið fyrir. Getið m.a. um selstöðuland vestur á Gönguskarði,
ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
2(268) Manntalsþingsréttur að Svalbarði við Eyjafjörð, dags. 22.5.1797. Bóndinn á
a-b
Gautsstöðum kvartar yfir því að íbúar þingsóknarinnar reki ekki ótemjur sínar á
afrétt á sumrum, ásamt uppskrift. (Merkt 26 a-b).
2(269) Manntalsþingsréttur á Hálsi í Fnjóskadal, dags. 27.5.1811. Úrskurður sýslua-b
manns um að hreppstjórar eigi að hafa umsjón með rekstri á afréttir, ásamt uppskrift. (Merkt 32 a-c).
2(270) Aukaréttur á Garði í Aðaldal, dags. 17.10.1811. Rannsókn vegna sauðaþjófnaðar
a-b
en Stefán Indriðason bóndi á Sílalæk vantaði sauðkind af afrétt í Náttfaravíkum
sem skilaði sér svo heim síðar afmörkuð. Í yfirheyrslunum kemur ýmislegt fram
sem varðar afréttarmál, ásamt uppskrift. (Merkt 34 a-d).
2(271) Aukaréttur á Ljósavatni, dags. 28.7.1813. Sauðaþjófnaðarmál, Jón Jónsson á
a-b
Fremstafelli sakaður um að hafa afmarkað sauðkind á afréttarfjalli. Í yfirheyrslunum kemur ýmislegt fram um afréttarmál, ásamt uppskrift. (Merkt 39 a-e).
2(272) Manntalsþingsréttur að Helgastöðum, dags. 27.5.1816. Kvörtun íbúa Grenjaðara-b
staðarsóknar austan Laxár yfir því að Hvammsheiði sé notuð sem lambaafrétt og
ályktun réttarins þar að lútandi. Með fylgir kvörtunarskjalið. Hvammsheiði er
innan sveitar og snertir því ekki óbyggðamál en þetta er tekið með til hliðsjónar,
ásamt uppskrift. (Merkt 40 a-f).
2(273) Manntalsþing að Ljósavatni, dags. 15..1819. Sýslumaður spyr fyrir hönd
a-b
Kristjáns Jónssonar umboðsmanns Munkaþverárklausturs hvað þingmenn geti
upplýst sig um umsjónarmenn Munkaþverárklaustursreka, sér í lagi í Náttfaravíkum, ásamt uppskrift. (Merkt 42 a-c).
2(274) Manntalsþingsréttur að Helgastöðum í Reykjadal, dags. 15.5.1833. Klögun
a-b
vegna óreglu Mývetninga í sauðagöngum í þeim afréttum og fjalllöndum sem
Helgastaðahreppsmenn eiga að ganga saman við þá, ásamt uppskrift. (Merkt 52
a-b).
2(302) Dómur í eignarréttarmáli varðandi Finnsstaði I í Köldukinn, dags. 20.2.1976. Þar
kom fram, að Einar Kristjánsson (frá Finnsstöðum) á Ófeigsstöðum gerði tilkall
til upprekstrar- og beitarréttar á Finnsstaðadal, tilheyrandi Finnsstöðum I, og var
það samþykkt. (Merkt 75 a-c).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(72)
Lögfesta Sæmundar Jónssonar fyrir Þóroddsstað, dags. 6.6.1761, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 1 a-d).
2(73)
Bréf Steingríms Jónssonar biskups til Eiríks Þorleifssonar prests á Þóroddsstað
a-b
vegna eignakröfu prestsins, dags. 17.10.1829, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-c).
2(74)
Greinargerð séra Eiríks Þorleifssonar á Þóroddsstað varðandi Náttfaravíkur, sem
a-b
samkvæmt torlæsilegri utanáskrift á síðustu bakhlið virðist skrifuð 11.12.1840,
ásamt uppskrift. (Merkt 3 a-h).
2(75)
Lögfesta Eiríks Þorleifssonar fyrir Þóroddsstað og Þóroddsstaðareignum, dags.
a-b
12.5. 1828, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(76)
Skýrsla um eignir Þóroddsstaðarkirkju 1599 í uppskrift með athugasemdum
a-b
Eiríks Þorleifssonar, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b).
2(77)
Staðfest afrit frá 1828 af ýmsum skjölum Þóroddsstaðar: 1. Máldagi frá 1399 og
a-b
1471, staðfestur 1599, 2. Kopía úr máldagabók Þorláks Skúlasonar frá 1687, 3.
Dómsályktun Guðbrands Þorlákssonar biskups um eign Þóroddsstaðar í
Náttfaravíkum 1580, 4. Vitnisburður séra Einars Hallssonar um eign Þóroddsstaðar í Náttfaravíkum, dags. 16.4.1560. 5. Vitnisburður Einars Runólfssonar um
lóðarfiskatekjur Staðarpresta í Náttfaravíkum 1561, 6. Vitnisburður Gunnsteins
Sturlusonar um lóðarfiska 1601, 7. Vitnisburður Ólafs prests Tómassonar um
sama 1604, 8. Vitnisburður fjögurra manna um sama 1665, 9. Vitnisburður séra
Ólafs Tómassonar um ágreining Grenjaðarstaðar- og Þóroddsstaðapresta um
2(267)
a-b

952

953

2(78)
a-b
2(79)
a-b
2(80)
a-b
2(81)
2(82)
a-b
2(83)
a-b
2(84)
a-b
2(85)
a-b
2(86)
a-b
2(87)
2(88)
a-b
2(89)
2(90)
2(91)
a-b
2(92)
a-b
2(93)
a-b
2(94)
2(95)

2(96)
a-b

lóðarfiska 1613, 10. Vitnisburður séra Odds Jónssonar um hið sama 1614, 11.
Vitnisburður Jóns Þórarinssonar um sama 1613, 12 Ályktun Guðbrands Þorlákssonar um eignir Þóroddsstaðar og Grenjaðarstaðar í Víkum 1613, 13. Vitnisburður Magnúsar Þorvaldssonar um nótlög utan Svínár 1820, 14. Vitnisburðir
þrír um landeign Naustavíkur 1822, 15. Eiginhandar skjöl Illuga prests Helgasonar 1644 um Þóroddsstaðarkirkju, hús þar á Stað og hjáleigum, selstöðu á
Gönguskarði, ítök og fleira., 16. Umfjöllun um byggingarbréf fyrir Víkum 1638,
17. Úr klögun séra Odds Bjarnasonar á Þóroddsstað yfir forvera sínum Gunnlaugi Jónssyni 1673, ásamt uppskrift. (Merkt a-l).
Umsögn Eiríks Þorleifssonar á Þóroddsstað, dags. 30.1.1829, um umsögn Margrétar nokkurrar um afrétt Rauðuskriðu á Hurðarbaki, ásamt uppskrift. (Merkt 7
a-c).
Uppskrift af máldaga Þóroddsstaðarkirkju án ártals, staðfest af séra Eiríki
Þorleifssyni og með athugasemdum hans, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-d).
Eignaskrá Grenjaðarstaðarkirkju 1644, gerð af Guðmundi Bjarnasyni presti,
ásamt uppskrift. (Merkt 9 a-e).
Afrit af „Specificatio Prestakallanna í Þíngeyar Þýnge Anno 1724 og 1725.
(Merkt 10).
Vitnisburður Tómasar Þorkelssonar um landamerki Syðri-Leikskálaár og Granastaða árið 1580, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b).
Afrit af vitnisburði Oddnýjar Eyjólfsdóttur um landamerki Syðri- og YtriLeikskálaár, dags. 3.3.1753, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b).
Afrit af vitnisburði Steinunnar Jónsdóttur um landamerki Ytri- og SyðriLeikskálaár, dags. 20.6.1763, ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-b).
Afrit af vitnisburði Bjarna Eiríkssonar um landamerki Ytri- og SyðriLeikskálaár, gefinn í Múla, dags. 21.6.1763, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-b).
Lögfesta Jóns prests Þorleifssonar í Múla á Syðri-Leikskálaá árið 1749, ásamt
uppskrift. (Merkt 15 a-b).
Lögfesta Þórarins Jónssonar prests í Múla á Syðri-Leikskálaá, dags. 2.5.1812.
(Merkt 16 a-b).
Lögfesta Skúla Tómassonar prests í Múla á Syðri-Leikskálaá, dags. 25.5. 1829,
ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-b).
Lögfesta Skúla Tómassonar prests í Múla á Syðri-Leikskálaá, dags. 10.5.1848.
(Merkt 18 a-b).
Eftirrit Skúla Tómassonar prests í Múla af uppskrift, dags. 21.3.1831, af skýrslu
um eignir Þóroddsstaðarprestakalls árið 1599. (Merkt 19 a-b).
Afrit Skúla Tómassonar í Múla af bréfi hans til biskups varðandi deilu við
Þóroddsstaðarprest, dags. 4.2.1842, ásamt uppskrift. (Merkt 20 a-b).
Afrit Skúla Tómassonar í Múla af bréfi biskups til prófasts í Þingeyjarprófastsdæmi með úrskurði um landamerkjaþrætu Múla- og Þóroddsstaðapresta,
dags. 12.9.1843, ásamt uppskrift. (Merkt 21 a-b).
Lögfesta séra Gísla Einarssonar í Múla á ítaki Múlastaðar í Náttfaravíkum, dags.
6.6.1693, ásamt uppskrift. (Merkt 22).
Specification yfir Múla Beneficium gerð af Skúla Tómassyni, dags. 1.7.1839.
(Merkt 23 a-d).
Vitnisburðarbréf séra Gottskálks Jónssonar og tveggja presta annarra um máldaga Hálskirkju 1506 (1312) á skinni. Afrit af bréfinu, gert meðan það var í
Landsbókasafni, fylgir. Hér eru nefndar eignarjarðir Háls þ.e. Birningsstaðir,
Kambsstaðir og Sandhaugar, sjöttungur í reka í Náttfaravík milli Hvanndala og
Svínár og afrétt á heiði út, Hálsmannatungur. Bréf þetta er tortryggilegt, því að
engir prestar með þessum nöfnum eru þekktir í upphafi 16. aldar skv. Íslenzkum
æviskrám. (Merkt 24 a-b).
Vitnisburðarbréf Leifs Ásmundssonar og Indriða Árnasonar um Hálsmannatungur, dags. 20.4.1591. Afrit af bréfinu, gert meðan það var í Landsbókasafni,
fylgir, ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-b).
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Vitnisburður Ísaks Brandssonar um Hálsmannatungur, dags. 20.4.1591, ásamt
uppskrift. (Merkt 26).
Hálskirkjubréf og máldagar í Fnjóskadal 1574 með vitnisburði Jóns Illugasonar
og Odds Jónssonar að hafa séð dóm um lambseldi um allan Fnjóskadal fyrir
Hálsstað frá árinu 1565, sem og dómurinn, einnig bera þeir vitni um að hafa séð
vitnisburð Ólafs Hjaltasonar um máldaga Hálskirkju. Vitnisburður Ólafs er þar
einnig (samhljóða máldaga Hálskirkju 1565, Ísl. fbrs. XIV; 422). Þá er upptalning á fasteignum og ítökum Hálsstaðar, væntanlega frá árinu 1523, ásamt
uppskrift. (Merkt 27 a-b).
Staðfest afskrift, dags. 12.6.1608, af dómi um lambseldi Hálsstaðar í Fnjóskadal
1565 og máldaga Ólafs Hjaltasonar 1565. Síðan er afskrift af vitnisburði séra
Guðmundar Skíðasonar, dags. 25.10.1581, um máldaga Hálsstaðar. Þar er vikið
að Náttfaravíkum og Hálsmannatungum, ásamt uppskrift. (Merkt 28).
Lögfesta Ólafs Tómassonar fyrir Hálsstað 1629-1630, 1631 og lögfesta Tómasar
Ólafssonar fyrir Hálsstað, án ártals. Báðar óstaðfestar. Þar er vikið að Náttfaravíkum og Hálsmannatungum, ásamt uppskrift. (Merkt 29).
Lögfesta Þorgríms Jónssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 21.5.1726, ásamt
uppskrift. (Merkt 30 a-b).
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar á Hálsstað, dags. 7.4.1744, ásamt uppskrift. (Merkt
31 a-b).
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar á Hálsstað, dags. 18.5.1745, ásamt uppskrift.
(Merkt 32 a-b).
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 7.6.1770. Einnig
hefur Sigurður Árnason prestur á Hálsi bætt við árið 1839, að samhljóða þessari
séu lögfestur 1726, 1774, 1763, 1779 og 1830. (Merkt 33 a-b).
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 3.6.1779. (Merkt 34
a-b).
Lögfesta Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 4.10.1782. (Merkt
35 a-b).
Lögfesta Sigurðar Árnasonar prests á Hálsi á Hálsstað, dags. 1.6.1830, ásamt
uppskrift. (Merkt 36).
Afrit, staðfest af Sigurði Árnasyni Hálspresti, dags. 13.5.1839, af vitnisburðum
fyrir Hálsmanntungum frá 1591 og 1614 og lögfestu frá 1629, ásamt uppskrift.
(Merkt 37 a-b).
Bréf Jóns Þorgrímssonar prests á Hálsi til Odds Ólafssonar lögréttumanns, sem
bjó á Þverá í Dalsmynni, vegna Hálsmannatungna, dags. 21.5.1743, ásamt uppskrift. (Merkt 38 a-b).
Staðfest afrit Jóns Benediktssonar sýslumanns í Þingeyjarsýslu af þinghaldi og
málsskjölum Hálstungnamáls milli séra Jóns Þorgrímssonar á Hálsi og Odds
Ólafssonar á Þverá í Dalsmynni, dags. 24.5.1743, ásamt uppskrift. (Merkt 39 al).
Bréf séra Eiríks Þorleifssonar á Þóroddsstað til séra Þorsteins Pálssonar á Hálsi,
um Náttfaravíkur m.m, dags. 30.1.1836, ásamt uppskrift. (Merkt 40 a-d).
Bréf séra Eiríks Þorleifssonar til séra Þorsteins Pálssonar á Hálsi um Náttfaravíkur, dags. 11.1.1840, ásamt uppskrift. (Merkt 41 a-b).
Bréf séra Eiríks Þorleifssonar til séra Þorsteins Pálssonar á Hálsi, dags.
17.2.1840, ásamt uppskrift. (Merkt 42).
Yfirlýsing Þóroddsstaðarprests, Jóns Kristjánssonar, um hlut Hálsprests í reka í
Náttfaravíkum, dags. 1.6.1841, ásamt uppskrift. (Merkt 43).
Lögfesta séra Bjarna Jónssonar á Helgastaðaprestakalli, dags. 3.6.1638, ásamt
uppskrift. (Merkt 44).
Loforð Illuga Helgasonar árið 1640 að afslá allri byggingu í Náttfaravíkum.
Vottorð Þorbergs Hrólfssonar og Hrólfs Sigurðssonar, dags. 13.8.1640, ásamt
uppskrift.(Merkt 45).
Lögfesta séra Gísla Jónssonar fyrir Helgastaðaprestakalli, ódags. en þingl.
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20.6.1669. (Merkt 46).
Lögfesta séra Gísla Jónssonar á Helgastöðum á afrétt í Náttfaravíkum, dags.
13.6.1669, ásamt uppskrift. (Merkt 47 a-b).
Lögfesta séra Gísla Jónssonar á Helgastaðaprestakalli, lesin á uppstigningardag
1707. Þar var m.a. lögfest:„Afriett J nättfaravÿkur,“. (Merkt 48).
Lögfesta séra Ólafs Jónssonar á Helgastöðum, eignum og ítökum, ódags. en
þingl. 7.6.1715, 2.7.1716, 18.6.1719, 13.7.1721, 6.5.1723, 13.5.1730 og
24.6.1733. Þar er lögfest: „afriett J Natt fara Vÿkumm sem hingad til.“ (Merkt
49 a-c).
Lögfesta séra Ólafs Jónssonar á Helgastöðum með eignum og ítökum, dags.
19.6.1740. Þar er lögfest: „Afriett i Natt fara Vykum sem hingad til.“ (Merkt 50
a-c).
Lögfesta séra Jóns Jónssonar á Helgastöðum með eignum og ítökum, dags.
9.6.1764. Þar er lögfest: „afRiett J Nättfara Wÿkum, sem Hingad til.“ (Merkt 51
a-c).
Lögfesta séra Hannesar Lárussonar Schevings á Helgastaðaprestakalli, dags.
22.6.1782. Þar er lögfest: „item Afrett i Náttfaravíkur.“ (Merkt 52 a-c).
Lögfesta séra Þorsteins Erlendssonar Hjálmarsens á Helgastaðaprestakalli, dags.
17.5.1828. Þar er segir: „Lögfesti eg ogsvo á ný Afrétt Helgastada á Náttfaravíkum.“ (Merkt 53 a-c).
Lögfesta séra Jörgens Kröyers á Helgastöðum með eignum og ítökum, dags.
17.6.1867. (Merkt 54 a-b).
Lögfesta séra Hannesar Schevings á Helgastöðum á Náttfaravíkum, dags.
4.5.1786 og andmæli séra Þorleifs Sæmundssonar sama dag, ásamt uppskrift.
(Merkt 55 a-b).
Samningur um Náttfaravíkur milli prestanna Sæmundar Jónssonar á Þóroddsstað
og Hannesar Schevings á Helgastöðum, dags. 10.5.1786, ásamt uppskrift. (Merkt
56).
Lögfesta séra Jóns Stefánssonar á Helgastöðum á Náttfaravíknaafrétti, dags.
2.5.1812 með mótmælum Þóroddsstaðaprests, ásamt uppskrift. (Merkt 57 a-b).
Afrit af skilum Geirs Markússonar á tekjum Laufáskirkju, dags. 2.9.1730, ásamt
uppskrift. (Merkt 4 a-c, 5/2007).
Greinargerð um Laufásprestakall 1782, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b. 5/2007).

Lögfesta Hannesar Schevings á Laufásstað, dags. 2.5.1798. Lögfestan er áþekk
lögfestu Stefáns Halldórssonar. Þó segir um selförina: „Selland edur Selför á
Flateiardals Heide edur Króka Fialle, ...“ (Merkt 15 a-c, 5/2007).
2(311) Lögfesta Gunnars Hallgrímssonar á Laufásstað, dags. 19.6.1818. Lögfestan er
öðru vísi uppbyggð en hinar fyrri en innihald hið sama og í þeim síðustu, nema
selstaðan á Flateyjardalsheiði er sögð í Krókalandi. (Merkt 16 a-b, 5/2007).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(129) Þóroddstaður (Staður í Kinn) [1590]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorláksa-b
sonar 1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-b).
2(130) Háls í Fnjóskadal [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590a-b
1616, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b).
2(131) Helgastaðir í Reykjadal [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar
a-b
1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 3).
2(132) Munkaþveráklausturjarðir, kúgildi og landskuldir árið 1590. Máldagabók Guða-b
brands biskups Þorlákssonar 1590-1616, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-d).
2(133) Háls í Fnjóskadal 16. ágúst 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 5 a-d).
2(134) Grenjaðarstaður 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 6 a-d).
2(135) Múli í Aðalreykjadal 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 7 a-c).
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Þóroddstaður (Staður í Kinn) 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631,
ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-d).
Helgastaðir 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift.
(Merkt 9 a-d).
Helgastaðir [13.8.1672]. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b).
Háls í Fnjóskadal, dags. 9.8.1680. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683,
ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-c).
Þóroddstaður (Staður í Kinn), dags. 26.2.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar
1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-c).
Helgastaðir, dags. 4.3.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
uppskrift. (Merkt 13 a-c).
Múli í Aðalreykjadal, dags. 11.3.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 16851687, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-d).
Grenjaðarstaður, dags. 16.3.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 15 a-h).
Háls í Fnjóskadal, dags. 3.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-b).
Helgastaðir, dags. 6.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
uppskrift. (Merkt 17 a-b).
Grenjaðarstaður, 7.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
uppskrift. (Merkt 18 a-b).
Þóroddstaðir (Staður í Kinn), dags. 11.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar
1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-b).
Draflastaðir, 12.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppskrift. (Merkt 20).
Þóroddstaður (Staður í Kinn) á bilinu 5.-8.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695, ásamt uppskrift. (Merkt 21 a-b).
Grenjaðarstaður, dags. 26.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-d).
Múli í Aðalreykjadal, dags. 27.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 16941695, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-g).
Helgastaðir, 27.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695, ásamt
uppskrift. (Merkt 24 a-c).
Háls í Fnjóskadal, 30.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695,
ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-e).
Háls í Fnjóskadal, dags. 24.8.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 16991710, ásamt uppskrift. (Merkt 26 a-e).
Grenjaðarstaður, dags. 28.8.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 1699-1710,
ásamt uppskrift. (Merkt 27 a-j).
Helgastaðir í Reykjadal, dags. 19.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar
1699-1710, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-c).
Þóroddstaðir (Staður í Kinn), dags. 23.9.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar
1699-1710, ásamt uppskrift. (Merkt 29 a-d).
Draflastaðir, dags. 13.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
uppskrift. (Merkt 30 a-c).
Þóroddstaðir (Staður í Kinn), 16.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 31 a-c).
Helgastaðir í Reykjadal, dags. 16.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 32 a-b).
Múli í Aðalreykjadal, dags. 18.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 17131735, ásamt uppskrift. (Merkt 33 a-d).
Grenjaðarstaður, dags. 20.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
ásamt uppskrift. (Merkt 34 a-c).
Háls í Fnjóskadal, dags. 29.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
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ásamt uppskrift. (Merkt 35 a-c).
Grenjaðarstaður, dags. 12.6.1742. Vísitasíubók Ludvigs Harboe 1742-1743,
ásamt uppskrift. (Merkt 36 a-d).
Draflastaðir, dags. 29.6.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfsonar 1747-1750,
ásamt uppskrift. (Merkt 37 a-c).
Háls í Fnjóskadal, dags. 29.6.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfsonar 17471750, ásamt uppskrift. (Merkt 38 a-d).
Þóroddsstaður, dags. 2.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfsonar 1747-1750,
ásamt uppskrift. (Merkt 39 a-c).
Helgastaðir í Reykjadal, dags. 3.7.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfsonar
1747-1750, ásamt uppskrift. (Merkt 40 a-d).
Draflastaðir, dags. 25.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
41 a-d).
2(170) Helgastaðir, dags. 7.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga
a-b
Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 42 a-c).
2(171) Þóroddstaður (Staður í Kinn), dags. 10.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónsa-b
sonar og Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 43 a-b).
2(172) Draflastaðir í Fnjóskadal, 13.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og
a-b
Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 44 a-d).
2(173) Háls í Fnjóskadal, dags. 14.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga
a-b
Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 45 a-b).
2(307) Ljósavatn, dags. 10.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar og Helga
a-b
Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-e, 3/2007).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(174) Þóroddsstaður. Skjöl færð inn í kirkjustól 1748: „AAlÿktun Hr. Gudbrands
a-b
Biskups um Eigner Stadark(ir)kiu i Nattfaravÿkum Sub Dato
MDLXXX.“.„Vitnesburdur Einars Runolfssonar um Lódar fiska tekiur Stadar
Presta i Nattfaravÿkum Sub Dato 1567.“.„Annar Vitnesburdur Gunnsteins Sullasonar um sama efne Sub dato 1601.“ „Þridie Vitnesburdur Olafs Prests Thomassonar um hid sama Sub dato 1604. „Fiórde Vitnesburdur ä Pappÿr skrifadur
ährærande hid sama um lódarfiska tekiu i vÿkum Sub dato 1665 L. G.“
„Umþeinking Hr. Gudbrands B(isku)ps umm Þorodd stadar og Grenjadarstadar
kÿrkna eigner i Wÿkum dat. 1613. med hans eigenn underskript. Not..“ Aftan við
þessa „Umþeinkingu“ er í kirkjustólnum klausa þar sem vitnað er til séra
Magnúsar. „Vitnesburdur um Landamerke fÿrer sunnan stad bæde fÿrer ofann
Ränga og nedann . 1696 S.“ „Nuverande Hättalag Kÿrkiunnar Eigna og Itaka
epter uttekt og afhendingu sem giördest ared 1748.“ ásamt uppskrift. (Merkt 1 af).
2(175) Minnisgrein innfærð af séra Eiríki Þorleifssyni í opnu, sem hefur orðið auð við
a-b
innfærslu prófastsvísitasíu 1804 varðandi deilur kirkjustaða í Þingeyjarsýslu um
Náttfaravíkur, ásamt uppskrift. (Merkt 2).
2(176) Afhending Þóroddsstaðar 1809. Taldar hjáleigur, þar með Náttfaravík, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 3 a-b).
2(177) Þóroddsstaður. Minnisgrein um staðinn og eignir hans innfærð af Eiríki Þorleifsa-b
syni presti, eftir 1832 en fyrir 1834, ásamt uppskrift. (Merkt 4 a-b).
2(178) Þóroddsstaður. Skjöl varðandi landaþrætur. Í kirkjustól Þóroddsstaðar 1840-1905
a-b
eru innfærðar „Copiur af gömlum Máldögum Þóroddstaða Kirkju“ Sumt er
prentað í Íslenzku fornbréfasafni. Sumt er einnig í uppskriftum í kirknaskjölum,
ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-i).
2(179) Draflastaðir. Biskupsvísitasía 1892. Kirkjan á þá Végeirsstaði, Knarrareyri og
a-b
land á Gönguskarði, ásamt uppskrift. (Merkt 6).
2(180) Hálsmannatungur. Innfærsla í kirkjustól, gerð um 1748: Þrír vitnisburðir frá
a-b
1591 og vitnisburður Þorkels Sigmundssonar gefinn 1614. Sagðir lesnir á þingi
1743 og vitnað til þinghalds 1743, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-b).
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Háls. Prófastsvísitasía 1781. Sagt frá frádæmdum reka í Náttfaravíkum, ásamt
uppskrift. (Merkt 8).
Háls. Frumrit landamerkjabréfs, þar með Hálsmannatungur, 1890. (Merkt 9 a-b).
Úttekt Múla, dags. 23.5.1693. Afhentir vitnisburðir um landamerki Granastaða
og Syðri-Leikskálaár. (Merkt 10 a-c).
Prófastsvísitasía á Þóroddsstað, dags. 7.10.1705. Lögð fram skjöl varðandi
Náttfaravíkur og varðandi staðinn. (Merkt 11 a-c).
Prófastsvísitasía á Hálsi, dags. 14.6.1714. Vikið að ágreiningi við Þóroddsstaðarprest um Náttfaravíkur. (Merkt 12 a-b).
Grenjaðarstaður. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Afréttur í
Náttfaravíkum, hálf lóð þar og lóðarfiskagjald. (Merkt 13).
Múli. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Geldfjárrekstur í
Náttfaravíkur. (Merkt 14).
Helgastaðir. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Afrétt í
Náttfaravíkum. (Merkt 15).
Þóroddsstaður. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Staðurinn
hefur nóg land um sumar og góða haga, afrétt í Náttfaravíkum og hálfan fiskatoll
af þremur skipum. (Merkt 16).
2(243) Háls. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Afréttarpartur á
a-b
Flateyjardalsheiði. (Merkt 17).
2(244) Þóroddsstaður. Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar
a-b
1724 gerðir að skipun biskups og amtmanns 1726. Prestur segist gera reikning
fyrir lóðargjaldi af Náttfaravíkum. (Merkt 18).
2(245) Úttekt Þóroddsstaðar, dags. 23.7.1748. Lögð fram skjöl um Náttfaravíkur o.fl.
a-b
(Merkt 19 a-b).
2(246) Prófastsvísitasía á Helgastöðum, dags. 21.7.1751. Vikið að Náttfaravíknaítaki.
a-b
(Merkt 20 a-b).
2(247) Prófastsvísitasía á Hálsi, dags. 3.10.1751. Vitnisburðir um Hálsmannatungur
a-b
lagðir fram. (Merkt 21 a-b).
2(248) Prófastsvísitasía á Draflastöðum, dags. 5.10.1751, Stefán Einarsson prófastur.
a-b
Óvíst hvort lambatollur af Kambsmýrum tilheyri Draflastaðakirkju eða jörð.
(Merkt 22 a-b).
2(249) Bréfabók Jóns Gissurarsonar. Ákæruliðir varðandi Seljadal og Víkur
a-b
(Náttfaravíkur), ársett af Jóni Þorkelssyni um 1633. (Merkt 23).
2(250) Beiðni Jóns Gissurarsonar prófasts og séra Guðmundar Bjarnasonar um dóm á
a-b
rekum, afréttum og ítökum kirkna 1639. (Merkt 24).
2(251) Vitnisburður Jóns Grímssonar um landamerki Syðri-Leikskálaár, dags.
a-b
23.11.1636. (Merkt 25 a-b).
2(252) Vitnisburður Kolbeins Sölvasonar, ódagsettur og óundirritaður um landamerki
a-b
Syðri- og Ytri-Leikskálaár og selstöðu Syðri-Leikskálaár á Seljadal. (Merkt 26 ab).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(253) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið
er um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta. (Merkt 1 a-c,
almennt).
2(254) Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920, við bréfi Stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919. (Merkt 1 b, almennt).
2(275) Sala Syðri-Leikskálaár í Kinn. Afsal, dags. 14.5.1925 og lýsing jarðarinnar,
dags. 30.6.1924. (Merkt 1 a-e).
2(276) Sala Naustavíkur ásamt Vargsnesi. Afsal, dags. 10.5.1922 og lýsing jarðarinnar,
dags. 3.7.1918. (Merkt 2 a-f). Óstaðfest uppskrift lögð fram af Ragnari
Aðalsteinssyni, sjá skjal nr. 13(4).
2(277) Sala Granastaða í Ljósavatnshreppi. Afsal, dags. 14.9.1915 og lýsing
jarðarinnar, dags. 3.11.1914. (Merkt 3 a-e).
2(278) Sala Fremstafells (með Grímslandi). Afsal, dags. 9.10.1915 og lýsing
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jarðarinnar, dags. 31.10.1914. (Merkt 4 a-e).
Sala Torfuness. Lýsing jarðarinnar, dags. 11.7.1908 ásamt eftirriti af landamerkjum jarðarinnar frá 1.4.1908. Landamerkin eru tekin með því að þau eru
fyllri en þau sem eru í landamerkjabók sýslunnar en þar segir “… og niður að
Rangá, í svonefndan Ófeigsstaðakíl …” en í endurritinu segir “… og niður að
Rangá; þá ræður bein lína úr honum, austur yfir Rangá í svonefndan Ófeigsstaðakíl …” (Merkt 5 a-e).
2(280) Sala Ófeigsstaða. Afsal, dags. 30.5.1916 og lýsing jarðarinnar, dags. 20.10.1915.
(Merkt 6 a-e).
2(281) Sala Torfuness. Afsal, dags. 30.5.1916, og lýsing jarðarinnar, dags. 21.10.1915.
(Merkt 7 a-d).
2(282) Sala Hálsmannatungna. Uppkast að bréfi Stjórnarráðsins til sýslumanns í Þingeyjarsýslu, dags. 11.2.1915, bréf sýslumanns til Stjórnarráðsins, dags. 24.
11.1914 og bréf hreppstjóra Hálshrepps til sýslumanns um Hálsmannatungur,
dags. 16.11.1914. (Merkt 8 a-f).
2(283) Sala Hálsmannatungna. Gögn varðandi söluna, bréfsuppkast Stjórnarráðs til
sýslumanns Þingeyjarsýslu, dags. 2.3.1916, bréf sýslumanns til Stjórnarráðsins,
dags. 6.8.1915, bréf hreppstjóra Hálshrepps til sýslumanns, dags. 27.8.1915 og
bréf hreppsnefndar til hreppstjóra Hálshrepps, dags. 6.8.1915. (Merkt 9 a-g).
2(284) Sala Hálsmannatungna. Bréf biskups, dags. 25.1.1910 til prófastsins í SuðurÞingeyjarsýslu um að Hálskirkjuítakið Lambatungur á Flateyjardalsheiði séu
Hálsmannatungur. (Merkt 10).
2(285) Upprekstrarland á Gönguskarð og Náttfaravíkur. Skjöl um hvort þau ítök sem
fylgt hafa Þóroddsstöðum skuli fylgja þeim áfram, leggjast til hins nýja prestsseturs eða upprekstrarlöndin seld Ljósavatnshreppi. (Merkt 11 a-c).
2(298) Granastaðir og Öxará. Bréf amtamanns í Norður- og Austuramti til dómsmálaa-b
ráðuneytis, dags. 7.10.1861, um makaskipti á Öxará fyrir Neðribæ í Flatey og
Granastaði í Kaldakinn með nokkrum fylgiskjölum. Umsókn Sigurðar Guðnasonar á Ljósavatni til konungs, dags. 21.9.1861. Umsögn Jakobs Péturssonar,
umboðsmanns Norðursýslujarða, um Öxará og Granastaði, dags. 24.9.1861.
(Jakob átti sjálfur Granastaði í mörg ár), ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-f).
2(299) Sala Sigríðarstaða. Skjöl varðandi söluna en konungsúrskurður um söluna, dags.
a-b
31.3.1841. Jörðin (20 hundruð að dýrleika) var seld hæstbjóðanda á opinberu
uppboði þann 19.5.1840 og varð Björn Jónsson á Lundi hlutskarpastur með boð
upp á 910 ríkisdali. Hvergi er takmarka getið og aðeins þótti ástæða til að skrifa
upp umsókn ábúanda Sigríðarstaða, dags. 24.7.1838, til konungs um að fá
jörðina keypta fyrir 800 rd, ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-d).
2(300) Sala Fremstafells ásamt Grímslandi. Skjöl varaðandi sölu Fremstafells sem sýna
að Grímsland var selt með Fremstafelli. (Merkt 14 a-d).
2(305) Þeistareykir. Ýmis gögn varðandi sölu Þeistareykja. (Merkt 3 a-k, 1/2007).
Bréfabækur og bréfasöfn biskupa (skjalaflokkur A.12):
2(316) Bréf og greinargerð Hálsprests varðandi ítök Hálskirkju, dags. 12.4.1954. (Merkt
1 a-c).
2(317) Bréf Hálsprests varðandi ítök Hálskirkju, dags. 20.4.1954, ásamt bréfum
Bjartmars Guðmundssonar, dags. 10.4.1954, og Sigurbjarnar Kristjánssonar,
dags. 15.4.1954. (Merkt 2 a-e).
2(318) Bréf og greinargerð Grenjaðarstaðarprests vegna ítaka Grenjaðarstaðar- og
Múlakirkna, dags. 31.3.1954. (Merkt 4 a-f).
2(319) Bréf og greinargerð prests á Vatnsenda (Þóroddstaðarprestakall) vegna ítaka
Þóroddsstaðar- og Ljósavatnskirkna, dags. 1.2.1954. (Merkt 3 a-d).
Klausturumboð (skjalaflokkur A.13):
2(256) Lýsing umboðsjarða Munkaþverárklaustursjarða í Ljósavatnshreppi 1878,
Fremstafell með Grímslandi, Vatnsendi, Arnstapi, Litlutjarnir. (Merkt 1 a-c).
2(257) Jarðabók Munkaþverárklausturs 1760. Eyðibýlið Grímsland á Flateyjardalsheiði
tilheyrir Fremstafelli, metið 5 hndr., sumir segja 10 hndr. Landskuld var 30 álnir,
2(279)
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kúgildi hálft. (Merkt 2).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16):
2(303) Dómur um verstöðuréttindi Grenjaðarstaðar í Náttfaravíkum móti Þóroddsa-b
staðarkirkju árið 1597, staðfestur árið 1601 af Guðbrandi Þorlákssyni, ásamt
uppskrift. (Merkt 1 a-d).
2(320) Bréf biskups Íslands til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu. Tilteknum ítökum
kirkna lýst, dags. 4.5.1954.
Jarðabréf og máldagar (skjalaflokkur B.1):
2(183) Máldagar Auðunar rauða. Grenjaðarstaðarkirkja á „afriett j nattfara vijk halfu
fiorda hundrade sauda. ... þridiung j Reka firi alla nattfaravijk. oc aull fluttning
fyrer ysta Bol. En fyrer midbol half. oc so vidum oc fiskuer ad helmingi. oc so
fyrer skala Reka a sandi.xij. hundrud fadma med aullum fridendum.“ (1318). (Í.f.
II, bls. 431).
2(184) Máldagar Auðunar rauða. Múlakirkja á rekstur „Gomlu fie j nattfaravijk clxxx.“
(Í.f. II, bls. 434).
2(185) Máldagar Auðunar rauða. Þóroddsstaðarkirkja, Helgastaðakirkja, Einarsstaðakirkja, Lundabrekkukirkja, Eyjardalsárkirkja, Ljósavatnskirkja og Hálskirkja.
(1318). (Í.f. II, bls. 436-439).
2(186) Máldagar Auðunar rauða. Möðruvallakirkja í Eyjafirði á hest „er þorgils af
Gudmundarstodum gaf i Testamentum sitt“ (1318) [Þetta er talið viðbót við
Auðunarmáldaga, en þó frá því um 1300]. (Í.f. II, bls. 449-450).
2(187) Máldagar Auðunar rauða. Munkaþverárklaustur á Guðmundarstaði í Kinn. „so
ad aullu vm Liosvetninga Reka. Vm alla nättfaravik fra Ofeygzhelle til Suijnär
þridiungur hualreka oc vidreka. þeirra Trie er meire eru. enn. x. alna. fra
ofeygzhelle til miosyndis .iij attunga bæde j hualreka oc vidreka oc flutningar.“
(1318). (Í.f. II, bls. 485-487).
2(188) Afsalsbréf fyrir Efstafelli/Fremstafelli, dags. 4.3.1363. Efstafell selt með ítölum í
annarra manna land, þar með „haalfs manadar eng j halltoru stada jörd.“ „ok
haalft grims stada lannd aa flatæyiar dals hæidi.“ (Í.f. III, bls. 186-187).
2(189) Máldagi Ljósavatnskirkju (1380). (Í.f. III, bls. 355-356).
2(190) Máldagi Ljósavatnskirkju (1390). (Í.f. III, bls. 445-446).
2(191) Máldagar Péturs Nikulássonar. Draflastaðakirkja, Hálskirkja, Helgastaðakirkja,
Þóroddsstaðakirkja, Múlakirkja og Grenjaðarstaðarkirkja. (Í.f. III, bls. 571-579).
2(192) Garðshorn, Hóll og Hrafnsstaðir í Fúlukinn selt í jarðaskiptum, dags. 20.7.1405.
(Í.f. III, bls. 704-705).
2(193) Afhendingarskrá Grenjaðarstaðar, dags. 29.5.1391 (27.2.1393). (Í.f. IV, bls. 1718).
2(194) Kaupmálabréf, dags. 23.4.1427 (7.1.1428). Björg með tvennum Leikskálum
reiknuð 50 hundruð. (Í.f. IV, bls. 344-345).
2(195) Vísitasía á Helgastöðum 1429. Kirkjan á „afrett j nattfaravik. ok ær þar jtala af
græniadarstadh oc mulastadh.“ (Í.f. IV, bls. 376).
2(196) Sölubréf fyrir Ljósavatn, dags. 2.6.1431. Ljósavatnskirkja á hálfsmánaðarteig í
Krossjörð með tilteknum merkjum. (Í.f. IV, bls. 455-456).
2(197) Vísitasía Jóns Biskups Vilhjálmssonar 1431. Ófeigsstaðir, í eyði, eign Þóroddsstaðarkirkju. (Í.f. IV, bls. 464-468).
2(198) Afsalsbréf, dags. 24.5.1433, fyrir hluta í Efstafelli/Fremstafelli, 24 hundruðum,
með m.m., þar með hálfsmánaðarengi í Halldórustaðajörð. Systkini tvö selja 24
hundruð í Efstafelli/Fremstafelli í Kinn „med aullum þeim gaugnum ok giædum
sem henni hefer fylkt at forno ok nyio at til reiknaudo grimstada lande ok afrett
aa flateyiardals heide.“ (Í.f. IV, bls. 531-532).
2(199) Hóll (Ytri-Hóll) m.m. goldinn eiginkonu í stað málajarða, sem eiginmaður hafði
selt, dags. 10.1.1445 (7.9.1446). (Í.f. IV, bls. 663-664).
2(200) Skrá um kúgildi með jörðum Hólastaðar í Hjaltadal og um eldi á jörðum
staðarins. (1449). (Í.f. V, bls. 34-35 og 40-41).
2(201) Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Draflastaðakirkja, Þóroddsstaðarkirkja. (Í.f.
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2(202)
2(203)
2(204)
2(205)
2(207)

2(208)
2(209)
2(210)
2(211)

2(212)
2(213)
2(214)
2(215)
2(216)
2(217)
2(218)
2(219)
2(220)

2(221)
2(222)
2(223)
2(224)

V, bls. 269-273).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Grenjaðarstaðarkirkja og Múlakirkja (Í.f. V,
bls. 280-283).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Hálskirkja. (Í.f. V, bls. 298).
Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Munkaþverárklaustur. (Í.f. V, bls. 303-307).
Skrá um hálfkirkjur og bænhús í Hólabiskupsdæmi 1461 (bænhús uppi). (Í.f. V,
bls. 357).
Vitnisburður um landamerki Hóls og Garðshorns, dags. 19.7. eða 20.12.1462,
„vr ytra uallar gards horne aa holi ok riettsyni upp aa fiall suo langt sem sier
heiman vr hols tuni. suo ok eigi sidr riettsyni ur uallargardinum ok ofan j klett
þann er stendr j myrinne. vr honum riettsyni ofann j rangaa. suo ok heyrdu uid
ockr ellre menn segia at adr greind landamerki hafi verid hofd og halldinn
akærulaust. suo ok eigi sidr heyrdu udi aunguan akæra vpp aa. xl. tigi vetra og
haufu uid þo verit innan sueitar.“ (Í.f. V, bls. 371-372).
Kaupmálabréf Hrafns Brandssonar og Margrietar Eyjólfsdóttur, dags.
12.11.1467.. Hálfur Hóll, fyrir hálfan þriðja tug hundraða og Krókar í Fnjóskadal
í Draflastaðaþingum 30 hndr. (Í.f. V, bls. 504-506).
Vitnisburður um landamerki Sigríðarstaða og Vestritjarna (Stórutjarna), dags.
14.8.1468. (Í.f. V, bls. 527-528).
Vitnisburður um sölu á hálfum Granastöðum fyrir sex málnytukúgildi og fjögur
geldfjárkúgildi, og 2½ hundrað í sömu jörð fyrir 2½ kúgildi í fríðum peningum,
dags. 29.5.1481 og 17.4.1482. (Í.f. VI, bls. 366-368).
Vitnisburður um jarðakaup Brynjólfs Magnússonar, sem keypti Hallgilsstaði,
dags. 19.10.1483. Sagði seljandi, Helgi Sigurðsson, „landamerki ä jordune ut at
jllu kelldu fyrir sunan skollagerde ok sudur at merkigili ok ofan j iardarkross
fyrir nedan ok sionhending j halgilsstadaklauf. ok sudr j þingmannalæk er gatan
liggur vt j.“ (Í.f. VI, bls. 503-504).
Kaup- og landamerkjabréf um Hallgilsstaði í Fnjóskadal, dags. 27.10.1483. (Í.f.
VI, bls. 503-504).
Hálft Fremstafell selt, dags. 30.11.1485 (10.1.1486) með ítölum þ.á m. „afrett
ollu gelldfe a flateyiardals heidi og halft grimstada lannd.“ (Í.f. VI, bls. 555-556).
Skrá og reikningsskapur Björns Guðnasonar eftir Guðna Jónsson andaðan 1508.
Jarðagóss fyrir norðan: „holar tvennir“. (Óvíst að hér sé átt við Hólana í Fnjóskadal). (Í.f. VIII, bls. 263).
Kaupbréf fyrir Hóla í Kinn, dags. 28.3.1520. Hólakirkju og biskupi seld fimm
hundruð og 20 hundruð í Hóli fyrir hálfa Velli (Stóruvelli) í Bárðardal. (Í.f. VIII,
bls. 721-722).
Testamentisbréf Gottskálks biskups Nikulássonar á Hólum, dags. 6.6.1520.
Biskup arfleiðir Hóladómkirkju að hálfum Björgum, 10 hundruðum og Hrafnsstöðum, 30 hundruðum. (Í.f. VIII, bls. 727).
Sigurðarregistur. Eignir Hólastóls (1525). (Í.f. IX, bls. 293 og 300-301).
Sigurðarregistur. Kirkjureikningur Munkaþverárklausturs (1525). (Í.f. IX, bls.
305 og 308-309).
Sigurðarregistur. Eignir Munkaþverárklausturs (1525). (Í.f. IX, bls. 311-312).
Sigurðarregistur. Grenjaðarstaður á afrétt í Náttfaravík hálfu fjórða hundraði
sauða og fjórðung úr hvalreka fyrir alla Náttfaravík og öll flutning fyrir Yztaból,
hálft fyrir Miðból og svo viðu og fiskver að helmingi þar og fyrir skála. (1525).
(Í.f. IX, bls. 323).
Sigurðarregistur. Múlakirkja á rekstur gömlu fé, 200 (c og lxxx), í Náttfaravík
(1525). (Í.f. IX, bls. 327).
Jarðakaupsbréf, dags. 6.4.1532. Veisa látin í jarðaskiptum. (Í.f. IX, bls. IX, 612).
Reikningsskapur nývígðrar Draflastaðakirkju, dags. 26.9.1538, 2.3.1540. Kirkjan
á Eyri á Flateyjardal, reiknaða 30 hundruð. (Í.f. X, bls. 386).
Skrá um eignir Hóladómkirkju og Hólastóls, dags. 25.12.1550. (Í.f. XI, bls. 848,
864-867, 872-875 og 878-879).
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Tuttugu hundruð í Böðvarsnesi seld, dags. 1.5.1546. (Í.f. XI, bls. 463-464).
Skýrsla og reikningar Eggerts hirðstjóra Hannessonar og Ólafs biskups Hjaltasonar um jarðeignir þær, er Jón biskup Arason hafi fargað frá Hólastól, og
hverjar jarðir hann hafi fengið stólnum í stað þeirra, dags. 1.9.1552. (Í.f. XII, bls.
459-461).
2(227) Vitnisburður um að Náttfaravíkur hafi verið haldnar undir Þóroddsstað, dags.
16.4.1560. (Í.f. XIII, bls. 482-483).
2(228) Vitnisburður og staðfesting Ólafs biskups Hjaltasonar á ítakarétti Granastaða í
Hólastaðarjörð, dags. 2.9.1561 og 29.7.1597. Ólafur segir að hann hafi þann
8.5.1561 séð nær 114 ára gamalt bréf með heilum og ósködduðum innsiglum.
Þar sagt (m.a.) „ad jordin Granastader ætti afrett j Nat[t]faravikur aullum gelldfenadi. þar j mot skylldu Granastadamenn hallda vpp rettum gomlvm sem retta
skylldi fie a haustin.“ (Í.f. XIII, bls. 645).
2(229) Garður í Fnjóskadal gefinn, dags. 2.5.1562. (Í.f. XIII. b., bls. 714-717).
2(230) Máldagi Múlakirkju, dags. 8.9.1563. Múlakirkja á rekstur „gomlv fie j Nattfarauikur. c. og lxxx.“ (Í.f. XIV, bls. 142-145).
2(231) Máldagi Hálskirkju, dags. 21.9.1565. (Í.f. XIV, bls. 422).
2(232) Vitnisburður um lóðarfiska til Staðar í Kinn af skipum, er gengu út Náttfaravíkum, dags. 23.11.1567. (Í.f. XV, bls. 43).
2(233) Jarðaskiptabréf, dags. 2.10.1558. Granastaðir með öllu því, sem þeirri jörð á með
lögum að fylgja, virðast taldir 20 hundruð. (Í.f. XV, bls. 155-156).
2(234) Jarðaskiptabréf, dags. 26.11.1569. Hallgilsstaðir, 36 hundruð. (Í.f. XV, bls. 328329).
2(235) Reikningar bændakirkna í Hólabiskupsdæmi 1569. Draflastaðakirkja á
Veigastaði, 20 hundruð. (Í.f. XV, bls. 343).
2(255) Hálft Efstafell/Fremstafell selt, dags. 2.12.1484, (á afrétt í Flateyjardal). (Í.f. VI,
bls. 526-527).
2(301) Skrá um landamerki Hafralækjar, Garðs, Skriðu og ýmissa fleiri jarða í Þingeyjarsýslu, sem talin er frá árinu 1263, en skjalið ritað með hendi frá 15. öld.. Þar
er talað um geldfjárrekstrarrétt Garðsmanna í Aðaldal í Náttfaravíkur: „gardz
menn eiga oc torfskurd j bruar land oc gelldfiar Rextur i kalfagrufur j vikur sem
þarf“. (Í.f. II, bls. 1-5).
2(312) Máldagar Auðunar rauða. Þönglabakkakirkja, Grýtubakkakirkja, Höfðakirkja og
Laufáskirkja (1318). (Í.f. II, bls. 443-447).
2(313) Máldagar Péturs Nikulássonar. Laufáskirkja og Höfðakirkja. (Í.f. III, bls. 566569).
2(314) Máldagar Ólafs Rögnvaldssonar. Þönglabakkakirkja, Grýtubakkakirkja og
Laufáskirkja (1461). (Í.f. V, bls. 264-269).
2(315) Sigurðarregistur. Laufáskirkja (1525). (Í.f. IX, bls. 329-331).
Sá hluti skjalasafna stiftamtmanns, amtmanns og landshöfðingja sem prentaður er í
Lovsamling for Island (skjalaflokkur B.6.):
2(286) Hólastólsjarðir. Skilmálar við sölu Hólastólsjarða, og listi yfir jarðirnar, dags.
13.3.1802. Þar eru taldar jarðirnar Fjöll og Hringver í máli 2, Nípá, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli í máli 4, Brettingsstaðir
(hálfir), Jökulsá, Hóll í Fjörðum, Svínárnes (hálft), Miðhús og Grímsnes í máli 5.
(Merkt almennt 1 a-e).
2(287) Kotamýrar. Jón Benediktsson sýslumaður í Þingeyjarsýslu gefur fátækum, guðsvoluðum þurfamönnum, bornum og barnfæddum í Reykjadalshreppi hjáleigu eða
heimaland Rauðuskriðu, Kotamýrar, 10 hndr að dýrleika, með landi á Hurðarbaki, að undanskildum reka, dags. 25.9.1775. (Merkt 1 a-b).
2(288) Granastaðir. Konunglegt leyfi til þess að hafa makaskipti á Granastöðum með
Neðribæ í Flatey og Öxará, dags. 27.3.1862. Tilkynnt að makaskiptin hafi farið
fram, dags. 26.8.1863. (Merkt 2 a-b).
Bréfabækur biskupa (skjalaflokkur B.8.):
2(289) Torfunes, Ófeigsstaðir, Háls. Guðbrandur biskup skipar Þóroddsstaðarpresti að
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stefna einhverjum eignarmanni Háls, vegna þess að Hálsmenn eigni sér það
land, sem biskup og prestur telja Torfunes, dags. 2.3.1601. (Merkt 1).
2(290) Torfunes, Ófeigsstaðir, Háls. Guðbrandur biskup krefur sýslumenn í Þingeyjarsýslu að láta endanlegan dóm ganga um landið, sem Staðarprestur og Hálseigandi þræta um, apríl 1611. (Merkt 2).
2(291) Torfunes, Ófeigsstaðir, Háls. Guðbrandur biskup skipar Staðarpresti að taka að
sér eyðijörðina Torfunes, en Björn Benediktsson hefur lagt helming hennar í
vald biskupi, dags. 14.12.1611. (Merkt 3).
2(292) Náttfaravíkur. Hálfir lóðarfiskar og skálastaða í Náttfaravíkum dæmd Grenjaðarstaðarkirkju móts við Staðarkirkju í Kinn á prestastefnu á Helgastöðum, dags.
12.9.1660. (Merkt 4 a-b).
2(293) Náttfaravíkur. Gísli Þorláksson biskup skipar, dags. 15.8.1665, Grenjaðarstaðarkirkju hálfa lóðarfiska í Náttfaravíkum móts við Staðarkirkju í Kinn samkvæmt
dómi Guðbrands Þorlákssonar. (Merkt 5 a-b).
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
2(294) Háls í Kinn. Ágreiningur milli Guðbrands biskups Þorlákssonar og Jóns Jónssonar lögmanns m.m. um Háls, sem gengið hafði undan Hólastól, dæmi frá
árunum 1611 og 1612. (Merkt 1 a-d).
2(295) Kambsmýrar. Draflastaðir, 60 hundruð, með hjáleigunni Grímsgerði ásamt
Kambsmýri og fylgjandi kúgildi seldir fyrir þrjú stórhundruð ríkisdali specie árið
1771. (Merkt 2).
2(296) Náttfaravíkur. Máli varðandi rekaréttindi Háls- og Ljósavatnskirkna í Náttfaravíkum vísað frá alþingisdómi heim í hérað árið 1782. (Merkt 3 a-e).
2(297) Kambsmýrar. Kambsmýri, 5 hndr., afsöluð fyrir 30 rd. árið 1796. (Merkt 4).
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
4(120) Syðri-Leikskálaá, dags. í ágúst 1940
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(23)
Afsal eiganda Sigríðarstaða til ríkissjóðs Íslands á Sigríðarstaðarskógi, dags.
2.3.1927.
4(24)
Björg, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(25)
Björg, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(26)
Fellssel, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(27)
Fellssel, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(28)
Finnsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(29)
Finnsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(30)
Finnsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(31)
Garðshorn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(32)
Garðshorn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(33)
Garðshorn, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(34)
Fornastaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(35)
Fornastaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(36)
Fornastaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(37)
Granastaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(38)
Granastaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(39)
Granastaðir I-II, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-d
4(40)
Grímsland, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(41)
Grímsland, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
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4(42)
4(43)
4(44)
a-b
4(45)
4(46)
4(47)
a-b
4(48)
4(49)
4(50)
a-c
4(51)
4(52)
a-b
4(53)
4(54)
4(55)
4(56)
a-b
4(57)
4(58)
4(59)
a-c
4(60)
4(61)
4(62)
4(63)
4(64)
4(65)
a-b
4(66)
4(67)
a-b
4(68)
4(69)
4(70)
a-b
4(71)
4(72)
4(73)
a-b
4(74)
4(75)
4(76)
a-c
4(77)
4(78)
4(79)
a-b
4(80)
4(81)

Gvendarstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Gvendarstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Gvendarstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Halldórsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Halldórsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Halldórsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hallgilsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hallgilsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hallgilsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Háls í Fnjóskadal (Garður), yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
Háls í Fnjóskadal (Garður), spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Háls í Fnjóskadal (Garður), þinglýsingarvottorð dags. 24.1.2007.
Háls í Kinn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Háls í Kinn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Háls í Kinn, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Hrafnsstaðir (Hrappsstaðir), yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
Hrafnsstaðir (Hrappsstaðir), yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók
Þingeyjarsýslna.
Hrafnsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Kambsmýrar, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Kambsmýrar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Kambsmýrar, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Knarrareyri (Eyri), yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Knarrareyri (Eyri), yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Knarrareyri, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Austari-Krókar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Austari-Krókar, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamót, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamót, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamót, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamótssel, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamótssel, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Landamótssel, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá syðri, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá syðri, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá syðri, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá ytri, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá ytri, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Leikskálaá ytri, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Naustavík, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Naustavík, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
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4(82)
a-b
4(83)
4(84)
4(85)
a-b
4(86)
4(87)
4(88)
a-b
4(89)
4(90)
a-b
4(91)
a-c
4(92)
4(93)
4(94)
a-b
4(95)
4(96)
4(97)
a-b
4(98)
4(99)
a-b
4(100)
4(101)
4(102)
a-b
4(103)
4(104)
4(105)
a-c
4(106)
4(107)
4(108)
a-f
4(109)
a-c
4(110)
4(111)
a-b
4(118)

Naustavík-Vargsnes, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Nípá, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Nípá, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Nípá, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ófeigsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ófeigsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ófeigsstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Sigríðarstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Sigríðarstaðir, yfirlitssíður úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Sigríðarstaðir, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Syðri-Hóll, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Syðri-Hóll, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Syðri-Hóll, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ytri-Hóll, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ytri-Hóll, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ytri-Hóll, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Torfunes, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Torfunes, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisa, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisa, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisa, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisusel, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisusel, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Veisusel, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ystafell, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ystafell, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ystafell I-III, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Ystafell I-III, þinglýsingarvottorð dags. 30.1.2007.
Þóroddsstaður, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
Þóroddsstaður, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.

Afsal. Kristján Ingjaldsson, Fellsseli afsalar til Tryggva Jónssonar 1/3 Fellssels,
dags. 9.2.1958.
4(119) Afsal. Kristján Ingjaldsson Fellsseli afsalar til Ingvars Kárasonar 1/3 Fellssels,
dags. 5.7.1956.
4(121) Afsal.Stefán Tryggvason afsalar til Jóns Geirs Lútherssonar 1/4 hluta af óræktuðu
landi Hallgilsstaða, dags. 21.7.1946.
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4):
4(112) Ystafell, dags. 7.8.1951.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(116) Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Fornleifastofnun Íslands 1996.
Forsíða; Efnisyfirlit: Inngangur (bls. 4-6); Inngangur að VI. kafla „Menningarminjar á miðhálendi Íslands eftir sýslum, samantekt“ (bls. 50); „Suður-
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Þingeyjarsýsla“ (bls. 62-63); „Viðauki I. Friðlýstar minjar á miðhálendi Íslands“
- „Suður Þingeyjarsýsla“ (bls. 73-74); „Viðauki II. Skrá um menningarminjar á
miðhálendi Íslands“- „Suður-Þingeyjarsýsla“ bls. 78-79 og 160-173;
Heimildaskrá (bls. 197-207).
4(117) Svæðisskráning fornleifa í máli nr. 4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár. Fornleifastofnun 2007.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(18)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 314-341.
4(19)
Ný jarðabók 1861, bls. 121-132.
4(20)
Fasteignabók 1921, bls. 153-169.
4(21)
Fasteignabók 1932, bls. 83-90.
4(22)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 42-48.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(7)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 64/1893, B-deild, bls.
85-90.
4(8)
Reglugjörð um fjallskil í Þingeyjarsýslu, nr. 108/1904, B-deild, bls. 235-243.
4(9)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 82/1913, B-deild, bls.
122-132.
4(10)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 58/1920, B-deild, bls.
160-168.
4(11)
Reglugjörð um breytingu á reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu,
16.6.1920, B-deild, nr. 54/1924, bls. 92.
4(12)
Fjallskilareglugjörð fyrir Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár, nr. 69/1929, B-deild,
bls. 203-213.
4(13)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 107/1937, B-deild, bls. 195203.
4(14)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 231/1952, Bdeild, bls. 446-453.
4(15)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 77/1959, Bdeild, bls. 133-141.
4(16)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík, nr. 207/1974, Bdeild, bls. 444-451.
4(17)
Fjallskilasamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, nr. 169/1996,
B-deild, bls. 342-349.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(1)
Beiðni óbyggðanefndar til Þingeyjarsveitar um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(2)
Svar Þingeyjarsveitar, dags. 9.2.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt yfirliti yfir fjallskil í Þingeyjarsveit, vestari hluta, dags. febr.
2007.
4(3)
Beiðni félagsmálaráðuneytisins til allra sveitarstjórna um upplýsingar varðandi
afrétti, dags. 20.2.1989.
4(4)
Svar Ljósavatnshrepps, dags. 20.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(5)
Svar Hálshrepps, dags. 25.2.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(6)
Svar Reykdælahrepps, dags. 25.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(113) „Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959. Fylgiskjal með bréfi
Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags.
14.11.1985.
4(114) „Álitsgerð um réttarstöðu afréttar á Flateyjardal og Flateyjardalsheiði.“ Sigurður
Gizurarson, dags. í júní 1983. Fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags. 14.11.1985.
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4(115)

„Hver er réttur bænda í Grýtubakkahreppi til að reka fé sitt í lönd Hálsahrepps
án samninga eða greiðslu? Álitsgerð Hrafns Bragasonar, dags. í desember 1980.
Fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags. 14.11.1985.

Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Háls:
5
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Háls, dags. 6.2.2007.
5(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Háls, dags. 7.2.2007.
5(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Hrafnsstaða:
6
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
6(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hrafnsstaði, dags. 6.2.2007.
6(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hrafnsstaði, dags. 7.2.2007.
6(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Friðbirni Garðarssyni hdl. vegna Kvíabóls:
7
Kröfulýsing, dags. 31.3.2007.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kvíaból, dags. 6.2.2007.
7(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kvíaból, dags. 7.2.2007.
7(3)
Greinargerð, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Páli Arnóri Pálssyni hrl. vegna Yztafells og Hlíðar:
8
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
8(1)
Útprentun af færslum fyrir Yztafell I, af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
4.4.2007.
8(2)
Útprentun af færslum fyrir Yztafell II, af heimasíðu Lánstrausts hf., dags.
4.4.2007.
8(3)
Útprentun af færslum fyrir Hlíð, af heimasíðu Lánstrausts hf., dags. 4.4.2007.
8(4)
Útprentun af færslum fyrir Yztafell I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
4.4.2007.
8(5)
Útprentun af færslum fyrir Yztafell II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
4.4.2007.
8(6)
Útprentun af færslum fyrir Hlíð, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
4.4.2007.
8(7)
Yfirlýsing Jóns og Marteins Sigurðssona um að þeir hafi selt Alfreð Ásmundssyni hluta úr Yztafelli. Tiltekin eru landamerki. Dags. 26.8.1950.
8(8)
Virðingargjörð fyrir Yztafell, dags. 8.4.1889.
8(9)
Virðingargjörð fyrir Yztafell, dags. 29.6.1894.
8(10)
Úr “Menningarminjar í Aðaldal, Kinn og Bárðardal”, ódags. en mótt. 4.4.2007.
8(11)
Greinargerð, dags. 15.8.2007.
8(12)
Greinargerð vegna landamerkja Ystafells í Kinnarfjalli, vörður og önnur kennileiti, ódags. en mótt. 27.8.2007.
8(13)
Dagbókarfærslur Helga Jónssonar á Gvendarstöðum, dags. 9.3.1909, til mars
a-b
1919 ásamt, efnisyfirliti, ódags. en mótt. 23.9.2007.
8(14)
Kort sem sýna: a). Svæði sem áður var heyjað í Yztafelli og Hlíð, b). Rjúpnaa-d
veiði, c). Vatnasvæði Gljúfurár, d). Grasatöku og vatnasvæði Gljúfurár. Ódags.
en mótt. 23.9.2007.
8(15)
Ljósmyndir sem sýna: a). Gönguskarð, b). Kinnarfjall – Gönguskarð, c). Yztafell
a-d
séð úr lofti, d). Í Gönguskarði, ódags. en mótt. 23.9.2007.
8(16)
Úr dagbókum Jóns Helgasonar frá árunum 1924-1925, ásamt yfirliti yfir rjúpnaa-b
veiði í landi Yztafells.
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Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Bjarga:
9
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
9(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Björg, dags. 29.12.2006.
9(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Björg, dags. 19.2.2007.
a-b
9(3)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
9(4)
Gangnaseðill, dags. 5.9.1938.
9(5)
Leigusamningur. Eigandi Naustavíkur-Vargsness leigir ábúendum Granastaða III, Átúns og Nípár upprekstur í land sitt, dags. 5.12.1954.
9(6)
Fundargerð hreppsnefndar Ljósavatnshrepps, dags. 5.12.1954.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Knarrareyrar:
11
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Knarrareyri, dags. 18.12.2006.
11(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Knarrareyri, dags. 19.2.2007.
11(3)
Endurrit úr dómabók Þingeyjarsýslu og Húsavíkur. Dómur í eignardómsmáli
Knarrareyrar, dags. 20.5.1975.
11(4)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Kotamýrar:
12
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
12(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kotamýri, dags. 19.2.2007.
12(2)
Fundargerð eigenda og fyrrum ábúenda Naustavíkur/Vargsness, dags. 13.3.2007,
ásamt uppdrætti.
12(3)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
12(4)
Hornpunkta-/ örnefnaskrá, ódags. en mótt. 9.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Naustavíkur-Vargsness:
13
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Naustavík-Vargsnes, dags. 29.12.2006.
13(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Knarrareyri, dags. 19.2.2007.
13(3)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
13(4)
Óstaðfest uppskrift af skjali nr. 2(276).
13(5)
Afsal ráðherra Íslands á Naustavík með Vargsnesi til Sigurjóns Jósefssonar,
dags. 10.5.1922.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Austari-Króka:
14
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Austari-Króka, dags. 31.1.2007.
14(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Austari-Króka, dags. 19.2.2007.
14(3)
Hornpunktaskrá fyrir Austari-Króka, ódags. en mótt. 3.4.2007.
14(4)
Afsal Guðmundar Kristjánssonar á Austari-Krókum til Bergþórs Bjarnasonar,
dags. 30.5.1914.
14(5)
Afsal Eiðs Indriðasonar á ½ Austari-Krókum til Hálshrepps, dags. 18.1.1951.
14(6)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
14(7)
Úr smiðju Erlings Arnórssonar, Þverá Dalsmynni, ódags. en mótt. 26.9.2007. Rit
um göngur og eyðijarðir á Flateyjardal, Flateyjardalsheiði og í Hálshreppi. Bls.
1-36.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Árlands:
15
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árland, dags. 31.3.2007.
15(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árland, dags. 19.2.2007.
15(3)
Hornpunktaskrá fyrir Árland, ódags. en mótt. 3.4.2007.
15(4)
Kaupsamningur. Steingerður Alfreðsdóttir selur Kristjáni Tryggvasyni Árland,
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dags. 27.5.2002.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Ártúns, Árteigs, Granastaða I-II (Granastaðatorfu):
16
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ártún, dags. 31.1.2007.
16(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Árteig, dags. 31.1.2007.
16(3)
Þinglýsingarvottorð fyrir Granastaði I, dags. 31.1.2007.
16(4)
Þinglýsingarvottorð fyrir Granastaði II, dags. 31.1.2007.
16(5)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ártún, dags. 19.2.2007.
16(6)
Fasteignamatsvottorð fyrir Árteig, dags. 19.2.2007.
16(7)
Fasteignamatsvottorð fyrir Granastaði I, dags. 19.2.2007.
16(8)
Fasteignamatsvottorð fyrir Granastaði II, dags. 19.2.2007.
16(9)
Hornpunktaskrá fyrir Granastaðatorfu, ódags. en mótt. 3.4.2007.
16(10) Afsal Hólmfríðar Jónsdóttur o.fl. á Granastöðum II til Sigurgeirs Jónssonar og
Klemens Sigurgeirssonar, dags. 25.5.1991.
16(11) Afsal Vilhelms Pálssonar á Granastöðum I til Páls Sigurgeirssonar o.fl., dags.
3.12.1981.
16(12) Leyfi erfingja Páls Sigurgeirssonar til Margrétar Jónsdóttur til að sitja í óskiptu
búi, dags. 22.6.1993.
16(13) Kaupsamningur og afsal. Jón Sigurgeirsson selur Árteig til Sigurgeirs Jónssonar,
dags. 4.8.1994.
16(14) Afsal Klemens Sigurgeirssonar á Ártúni til Ártúns ehf., dags. 3.12.2006.
16(15) Afsal Klemens Sigurgeirssonar á 1/3 hluta Granastaða I til Ártúns ehf., dags.
3.12.2006.
16(16) Afsal Klemens Sigurgeirssonar á ½ Granastaða II til Ártúns ehf., dags.
3.12.2006.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Birkihlíðar:
17
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Birkihlíð, dags. 31.1.2007.
17(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Birkihlíð, dags. 19.2.2007.
17(3)
Hornpunktaskrá fyrir Birkihlíð, ódags. en mótt. 3.4.2007.
17(4)
Kaupsamningur og afsal. Hálshreppur selur Birkihlíð til Friðriks Steingrímssonar, dags. 31.8.1999.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Engihlíðar og Þóroddsstaðar (Þóroddsstaðatorfa):
18
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Engihlíð, dags. 31.1.2007.
18(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þóroddsstað, dags. 31.1.2007.
18(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Engihlíð, dags. 19.2.2007.
18(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þóroddsstað, dags. 19.2.2007.
18(5)
Hornpunktaskrá fyrir Þóroddsstaðatorfu, ódags. en mótt. 3.4.2007.
18(6)
Landskiptagerð fyrir Engihlíð og Þóroddsstað, dags. 10.12.1987.
18(7)
Afsal jarðadeildar landbúnaðarráðuneytisins á Engihlíð og 2/10 hlutum Þóroddsstaðar til Baldvins Einarssonar, dags. 10.6.1988.
18(8)
Skiptayfirlýsing. Baldvin Einarsson erfir Engihlíð frá Einari Friðgeirssyni, dags.
13.4.1989.
18(9)
Afsal Íbúðalánasjóðs á Þóroddsstað til Átthagafélagsins Eiðs, dags. 20.9.2001.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Fellssels og Selfells:
19
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
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19(1)
19(2)
19(3)
19(4)
19(5)
19(6)

Þinglýsingarvottorð fyrir Fellssel, dags. 30.3.2007.
Þinglýsingarvottorð fyrir Selfell, dags. 30.3.2007.
Fasteignamatsvottorð fyrir Fellssel, dags. 19.2.2007.
Fasteignamatsvottorð fyrir Selfell, dags. 19.2.2007.
Hornpunktaskrá fyrir Fellssel og Selfell, ódags. en mótt. 3.4.2007.
Samningur um eignaskipti vegna lögskilnaðar, dags. 7.8.1988.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Fornhóla og 50% Fornastaða:
20
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fornhóla, dags. 31.1.2007.
20(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Fornastaði, dags. 31.1.2007.
20(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fornhóla, dags. 19.2.2007.
20(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Fornastaði, dags. 19.2.2007.
20(5)
Hornpunktaskrá fyrir Fornhóla og 50% Fornastaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
20(6)
Yfirlýsing um eigendaskipti á fasteign, Fornhólum, dags. 28.12.2006.
20(7)
Vottorð þess efnis að Fornhólar sé í eigu dánarbús Sigurðar Stefánssonar, dags.
28.12.2006.
20(8)
Afsal Herdísar Jónsdóttur á hluta úr Fornhólum til Sigurðar Stefánssonar, dags.
27.9.1981.
20(9)
Afsal Herdísar Jónsdóttur á hluta úr Fornhólum til Jóns Geirs Lútherssonar,
dags. 27.9.1981.
20(10) Landamerki milli Fornhóla og Sólvangs, dags. 17.9.1981.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Garðs:
21
Kröfulýsing, dags. 12.3.2007.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Garð, dags. 31.1.2007.
21(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Garð, dags. 19.2.2007.
21(3)
Hornpunktaskrá fyrir Garð, ódags. en mótt. 3.4.2007.
21(4)
Kaupsamningur og afsal. Jón G. Lúthersson og Ásdís Stefánsdóttir selja
Bergsveini Jónssyni o.fl. Garð, dags. 30.12.1996.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Grímslands:
22
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsland, dags. 31.1.2007.
22(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Grímsland, dags. 19.2.2007.
22(3)
Hornpunktaskrá fyrir Grímsland, ódags. en mótt. 3.4.2007.
22(4)
Kaupsamningur og afsal. Jón Kristjánsson selur Hálshreppi 50% Grímslands,
dags. 2.4.2001.
22(5)
Kaupsamningur og afsal. Friðrika Kristjánsdóttir selur Hálshreppi 50%
Grímslands, dags. 17.4.2001.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Gvendarstaða:
23
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
23(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Gvendarstaði, dags. 30.3.2007.
23(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Gvendarstaði, dags. 19.2.2007.
23(3)
Hornpunktaskrá fyrir Gvendarstaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
23(4)
Erfðayfirlýsing vegna dánarbús Helga Jónasarsonar, ódags. 1973.
23(5)
Afsal Jónasar og Forna Helgasona á Gvendarstöðum til Helga Gunnarssonar og
Ásgeirs Harðarsonar, dags. 28.5.1980.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
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Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Halldórsstaða:
24
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Halldórsstaði, dags. 6.3.2007.
24(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Halldórsstaði, dags. 19.2.2007.
24(3)
Hornpunktaskrá fyrir Halldórsstaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
24(4)
Afsal Sigríðar Kristjánsdóttur og erfingjar Finns Kristjánssonar á Halldórsstöðum til Sigtryggs Vagnssonar, dags. 6.9.1994.
24(5)
Afsal Sigtryggs Vagnssonar á Halldórsstöðum til Hriflubús, dags. 19.12.2005.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hallgilsstaða:
25
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hallgilsstaði, dags. 31.1.2007.
25(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hallgilsstaði, dags. 19.2.2007.
a-b
25(3)
Hornpunktaskrá fyrir Hallgilsstaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
25(4)
Kaupsamningur og afsal. Stefán Tryggvason selur Tryggva Stefánssyni
Hallgilsstaði, dags. 22.8.1959.
25(5)
Kaupsamningur og afsal. Gunnlaugur F. Lúthersson selur Tryggva Stefánssyni
landspildu úr Veisuseli, dags. 15.10.2004.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hjaltastaða og Finnsstaða:
26
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hjaltastaði, dags. 30.3.2007.
26(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Finnsstaði, dags. 30.3.2007.
26(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Hjaltastaði, dags. 19.2.2007.
26(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Finnsstaði, dags. 19.2.2007.
26(5)
Hornpunktaskrá fyrir Hjaltastaði og Finnsstaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
26(6)
Afsal Valtýs og Kristjáns Sigurbjarnasona á Finnsstöðum I til Jóns H. Hjaltasonar, dags. 14.8.1977.
26(7)
Kaupsamningur og afsal. Hólmfríður Jónsdóttir selur Jóni H. Hjaltasyni Finnsstaði III, dags. 12.1.2000.
26(8)
Kaupsamningur og afsal. Hjalti Kristjánsson selur Jóni H. Hjaltasyni Hjaltastaði,
dags. 28.12.1996.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Kambsmýra:
28
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
28(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kambsmýrar, dags. 28.11.2007.
28(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kambsmýrar, dags. 19.2.2007.
28(3)
Hornpunktaskrá fyrir Kambsmýrar, ódags. en mótt. 3.4.2007.
28(4)
Afsal Hálshrepps á Kambsmýrum til Valdemars Valdemarssonar, dags.
14.5.1916.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
28(6)
Skiptayfirlýsing vegna Kambsmýra, dags. 20.10.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Knarrareyrarlands:
29
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
29(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Knarrareyri, dags. 30.3.2007.
29(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Knarrareyri, dags. 30.3.2007.
29(3)
Hornpunktaskrá fyrir Knarrareyrarlandi, ódags. en mótt. 3.4.2007.
29(4)
Afsal Hólmgeirs Árnasonar á hluta af landi Knarrareyrar til Hálshrepps, dags.
4.7.1953.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
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Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Kross:
30
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
30(1)
Fasteignamatsvottorð fyrir Kross, dags. 19.2.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Landamóts:
31
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
31(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Landamót, dags. 2.4.2007.
31(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Landamót, dags. 19.2.2007.
31(3)
Hornpunktaskrá fyrir Landamót, ódags. en mótt. 3.4.2007.
31(4)
Skiptayfirlýsing dánarbús Kristbjargar Jónsdóttur, dags. 9.2.2004.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Landamótssels og Borgartúns:
32
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
32(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Landamótssel, dags. 30.3.2007.
32(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Borgartún, dags. 30.3.2007.
32(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Landamótssel, dags. 19.2.2007.
32(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Borgartún, dags. 19.2.2007.
32(5)
Hornpunktaskrá fyrir Landamótssel og Borgartún, ódags. en mótt. 3.4.2007.
32(6)
Byggingarbréf fyrir nýbýli á ½ Landamótsseli, dags. 5.12.1951.
32(7)
Einkaskiptagerð erfingja Braga Benediktssonar og Önnu Maríu Valdimarsdóttur,
dags. 9.6.1999.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Litlu-Tjarna:
33
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
33(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Litlu-Tjarnir, dags. 31.1.2007.
33(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Litlu-Tjarnir, dags. 16.2.2007.
33(3)
Afsal fyrirtækja I.O.G.T. á Akureyri á Litlu-Tjörnum til Ljósavatnshrepps,
ódags. 1974.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Nípár:
34
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
34(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Nípá, dags. 31.1.2007.
34(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Nípá, dags. 19.2.2007.
34(3)
Hornpunktaskrá fyrir Nípá, ódags. en mótt. 3.4.2007.
34(4)
Afsal Karls og Friðbjarnar Jónatanssona á Nípá til Kára Karlssonar, dags.
18.2.1988.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Ófeigsstaða og Rangár:
35
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
35(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ófeigsstaði, dags. 31.1.2007.
35(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Rangá, dags. 31.1.2007.
35(3)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ófeigsstaði, dags. 19.2.2007.
35(4)
Fasteignamatsvottorð fyrir Rangá, dags. 19.2.2007.
35(5)
Hornpunktaskrá fyrir Ófeigsstaði og Rangá, ódags. en mótt. 3.4.2007.
35(6)
Skiptayfirlýsing á dánarbúi Baldvins Grana Baldurssonar, dags. 17.9.2004.
35(7)
Afsal Hildar Baldvinsdóttur á eignarhluta sínum í Rangá og Ófeigsstöðum I til
Friðriku Baldvinsdóttur o.fl., dags. 30.12.2004.
35(8)
Afsal Baldurs Baldvinssonar á eignarhluta sínum í Ófeigsstöðum I til Friðriku
Baldvinsdóttur o.fl., dags. 30.12.2004.
35(9)
Afsal Baldurs Baldvinssonar á óræktuðu landi Ófeigsstaða til Einars
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35(10)

Kristjánssonar, dags. 20.11.1960.
Kaupsamningur og afsal. Sigurbjörn Kr. Einarsson selur Einari Kristjánssyni og
Svanhildi Baldursdóttur 2/3 hluta Ófeigsstaða 2, dags. 2.7.1992.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).

Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Torfuness:
36
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
36(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Torfunes, dags. 31.1.2007.
36(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Torfunes, dags. 19.2.2007.
36(3)
Hornpunktaskrá fyrir Torfunes, ódags. en mótt. 3.4.2007.
36(4)
Afsal Baldvins Kr. Baldvinssonar á Torfunesi til Brynhildar Þráinsdóttur, dags.
1.2.2005.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Sigríðarstaða:
37
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
37(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sigríðarstaði, dags. 31.1.2007.
37(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sigríðarstaði, dags. 19.2.2007.
37(3)
Hornpunktaskrá fyrir Sigríðarstaði, ódags. en mótt. 3.4.2007.
37(4)
Beiðni Hermanns R. Herbertssonar um að eiginkona hans Edda Petrína Olsen
verði þinglýstur eigandi að 50% Sigríðarstaða, dags. 24.2.2006.
37(5)
Afsal Huldu Laufeyjar Davíðsdóttur á Sigríðarstöðum til Hermanns Herbertssonar, dags. 2.2.1985.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Sólvangs og 50% Fornastaða:
38
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
38(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sólvang, dags. 30.3.2007.
38(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Sólvang, dags. 30.3.2007.
38(3)
Hornpunktaskrá fyrir Sólvang, ódags. en mótt. 3.4.2007.
38(4)
Afsal eigenda Sólvangs á 2/3 hlutum Sólvangs til Bergsveins og Ingvars Jónssona, dags. 7.12.1986.
38(5)
Afsal Jóns G. Lútherssonar og Ásdísar Stefánsdóttur á 1/3 hluta Sólvangs til
Þórunnar Jónsdóttur og Rúnars Jóakimssonar, dags. 22.11.1993.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Syðri-Hóls:
39
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
39(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Syðri-Hól, dags. 31.1.2007.
39(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Syðri-Hól, dags. 30.3.2007.
39(3)
Hornpunktaskrá fyrir Syðri-Hól, ódags. en mótt. 3.4.2007.
39(4)
Afsal Hálshrepps á Syðri-Hóli til Benedikts Karlssonar og Kristjáns Valdimarssonar, dags. 8.2.1973.
39(5)
Kaupsamningur og afsal. Kristján Valdimarsson og Friðrika Þórólfsdóttir selja ½
Syðri-Hól til Þórólfs og Ingvars Kristjánssona, dags. 14.12.1993.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Syðri-Leikskálaár:
40
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
40(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Syðri-Leikskálaá, dags. 30.3.2007.
40(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Syðri-Leikskálaá, dags. 30.3.2007.
40(3)
Hornpunktaskrá fyrir Syðri-Leikskálaá, ódags. en mótt. 3.4.2007.
40(4)
Skiptayfirlýsing vegna Syðri-Leikskálaár, dags. 4.12.2003.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
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Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Veisu:
41
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
41(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Veisu, dags. 31.1.2007.
41(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Veisu, dags. 19.2.2007.
41(3)
Hornpunktaskrá fyrir Veisu, ódags. en mótt. 3.4.2007.
41(4)
Kaupsamningur og afsal. Björn Bergþórsson selur Karli Björnssyni Veisu, dags.
3.12.1996.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Veisusels:
42
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
42(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Veisusel, dags. 31.1.2007.
42(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Veisusel, dags. 19.2.2007.
42(3)
Hornpunktaskrá fyrir Veisusel, ódags. en mótt. 3.4.2007.
42(4)
Afsal Steinþórs B. Lútherssonar á Veisuseli til Gunnlaugs Fr. Lútherssonar,
dags. 20.9.1987.
42(5)
Afsal Þorgerðar Laxdal á Veisuseli til Gunnlaugs Fr. Lútherssonar, dags.
3.9.2001.
42(6)
Kaupsamningur. Gunnlaugur F. Lúthersson selur Flaumi ehf. Veisusel, dags.
27.1.2006.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Ytri-Hóls:
43
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
43(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ytri-Hól, dags. 31.1.2007.
43(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ytri-Hól, dags. 19.2.2007.
43(3)
Hornpunktaskrá fyrir Ytri-Hól, ódags. en mótt. 3.4.2007.
43(4)
Skiptayfirlýsing á dánarbúi Karls Jóhannessonar, dags. 22.11.1976.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Ytri-Leikskálaár:
44
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
44(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ytri-Leikskálaá, dags. 31.1.2007.
44(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Ytri-Leikskálaá, dags. 19.2.2007.
44(3)
Leyfi til handa Margrétar Jónsdóttur til að sitja í óskiptu búi, dags. 22.6.1993.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af óbyggðanefnd:
45
45(1)
Fundargerð 1. fyrirtöku, dags. 26.4.2007.
45(2)
Fundargerð 2. fyrirtöku, dags. 11.6.2007.
45(3)
Fundargerð 3. fyrirtöku, dags. 9.8.2007.
45(4)
Fundargerð 4. fyrirtöku, dags. 29.8.2007.
45(5)
Fundargerð aðalmeðferðar, dags. 24.9.2007.
45(6)
Fundargerð endurupptöku, dags. 29.5.2008.
46
Greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands um sögu jarða og annarra landsvæða, dags.
13.12.2007.
47
Greinargerð Hjörleifs Guttormssonar náttúrufr. um staðhætti og gróðurfar, dags.
maí 2007.
Lagt fram af málsaðilum:
48
Yfirlitskort, mælikvarði 1:100.000 í A1. Mál nr. 4/2007. Kröfulínur allra
málsaðila, dags. 26.5.2008.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Hálsmannatungna á Flateyjardalsheiði:
49
Kröfulýsing, dags. 8.8.2007.
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Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Draflastaðalands á Gönguskarði:
50
Kröfulýsing, dags. 8.8.2007.
50(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Draflastöðum, dags. 13.7.2007.
50(2)
Afsal. Sif Bjarklind Ólafsdóttir afsalar Draflastöðum til Sigurðar Arnars Jónssonar, dags. 4.4.2004.
Greinargerð, sjá skjal nr. 14(6).
Hliðsjónargögn.
Lagt fram til hliðsjónar af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
Ónr. Jóhann Skaptason: „Sýslumörk Þingeyjarsýslu“, Árbók Þingeyinga 1965, bls. 66-71.
Ónr. Jóhann Skaptason: Suður-Þingeyjarsýsla vestan Skjálfandafljóts og Fljótsdalsheiðar,
Árbók Ferðafélags Íslands 1969, bls. 60-73 og 110-115.
Ónr. Bjarni Guðmundsson, Haukur Jóhannesson og Valgarður Egilsson: Í strandbyggðum
norðan lands og vestan, Árbók Ferðafélags Íslands 2000, bls. 145, 158-159, 172, 182, 186,
202-203, 207 og 210-213.
Ónr
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 97 og 159.
Ónr. Björn Teitsson: Eignarhald og ábúð á jörðum í Suður-Þingeyjarsýslu 1703-1930,
Reykjavík, 1973, bls. 38-39 og 42-47.
Ónr
Páll G. Jónsson frá Garði: Flateyjardalsheiði, Hella, 2000, bls. 22-24, 46-50, 54-59 og 7584.
Ónr. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, Reykjavík, 1988, bls. 66-69, 72-73 og
94-129.
Ónr. Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, í útgáfu Jakobs Benediktssonar, Reykjavík,
1968, bls. 268-287 og 322-323.
Ónr
Bragi Sigurjónsson: Göngur og réttir IV, Akureyri, 1986. Flateyjardalsheiði –
afréttarlýsing. Bls. 227-239. Um göngur á Flateyjardalsheiði og Flateyjardalsheiði ein og
nú er. Bls. 246-253. Afréttarlönd og fjallskil í Ljósavatnshreppi – afréttarlýsing, bls. 271276.
Ónr
Lýsing Þingeyjarsýslu, Ritsafn Þingeyinga II, Reykjavík, 1954, bls. 110-119, 122-135 og
162-201.
Ónr. Uppdráttur afrétta í Þingeyjarsýslu. RALA, ódags. en mótt. 7.11.2006.
Ónr. Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenska bókmenntafélags 1839-1844,
Reykjavík, 1994, bls. 23-25.
Lagt fram til hliðsjónar af óbyggðanefnd:
Ónr. Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum 1-7/2000 og 1-5/2001.
Ónr. Hrd. 11. 12.1987, bls. 1656 í máli nr. 83/1986 um Flateyjardalsheiði.
Ónr. Skjalaskrá í Hrd. 11.12.1987, bls. 1656 nr. 83/1986 um Flateyjardalsheiði.
Ónr. Skýrslur í máli 4/2007 hjá óbyggðanefnd, (23 blaðsíður, skrifaðar upp eftir hljóðupptöku).
Lagt fram til hliðsjónar af Ragnari Aðalsteinssyni hrl.:
Ónr. Case of J.A. Pye (Oxford) Ltd. v. The United Kingdom, dags. 15.11.2005.
Ónr. N.A. and others v. Turkey, dags. 11.10.2005.
Skjöl lögð fram til upplýsingar fyrir lögmenn:
Greinargerð Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. um gagnaöflun óbyggðanefndar, dags.
5.6.2007.
Umsögn Gunnars F. Guðmundssonar sagnfr. varðandi vörslu jarðabréfa, dags. 3.9.2007
ásamt fyrirspurn Ólafs Björnssonar hrl. um hvort íslensk jarðaskjöl væru varðveitt í
erlendum skjalasöfnum, dags. 22.8.2007.
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ÚRLAUSNAREFNI, SKIPAN OG AÐILD

Föstudaginn 6. júní 2008 er tekið fyrir mál nr. 5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt
Flateyjardalsheiði vestan Dalsár, og í því kveðinn upp svohljóðandi
ÚRSKURÐUR
Úrskurð þennan kveða upp Karl Axelsson, formaður óbyggðanefndar, og
nefndarmennirnir Benedikt Bogason og Hulda Árnadóttir.
Aðilar málsins eru: 1
Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna þjóðlendna.
(Andri Árnason hrl.)
Guðrún V. Eyvindsdóttir og Sigurður Jónas Baldursson vegna Grýtubakka I.
Pólarhestar ehf. vegna Grýtubakka II.
(Jón Höskuldsson hrl.)
Benedikt Steinar Sveinsson og Kristín Björg Sigurðardóttir vegna Ártúns,
Borgargerðar, Miðgerðis II og Pálsgerðis.
Grýtubakkahreppur vegna Brekku, Gils, Grenivíkur, Grímsness, Hóls,
Hvamms, Keflavíkur, Kussungsstaða, Láturs, Svínáness, Tindriðastaða og
Þönglabakka.
Bessi Jóhannsson og fleiri vegna Finnsstaða I.
Friðrik Eyfjörð Jónsson vegna Finnsstaða II.
Brynhildur Friðbjörnsdóttir og fleiri vegna Hjalla.
Birna Kristín Friðriksdóttir og Guðbergur Egill Eyjólfsson vegna Hléskóga.
Kári Kárason vegna Hringsdals.
Anna Margrét Bjarnadóttir og fleiri vegna Jarlsstaða.
Benedikt Davíðsson og Finnbjörg Guðmundsdóttir vegna Kolgerðis.
Skarð Dalsmynni ehf. vegna Litlagerðis og Skarðs.
Guðný Sverrisdóttir og fleiri vegna Lómatjarnar.
Aðalbjörg Jóhannesdóttir og fleiri vegna Skers.
Kristján Óskarsson vegna Steindyra.
Kári Kárason vegna Svínárness.
Prestsetrasjóður vegna upprekstrarlands milli Höfðagilja.
Elín Þórhallsdóttir vegna Þverár í Hvalvatnsfirði.
(Ólafur Björnsson hrl.)
Guðrún Fjóla Helgadóttir vegna Grundar.
Sævar Magnússon vegna Miðgerðis I og Syðri-Grundar.
(Óskar Sigurðsson hrl.)
1

Sjá nánar í aðilaskrá (fylgiskjal II).
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Adda Kristrún Gunnarsdóttir og fleiri vegna Brettingsstaða I.
Elísa Eydís Gunnarsdóttir og fleiri vegna Brettingsstaða II.
Elsa Grímsdóttir og fleiri vegna Jökulsár.
Ásta Pétursdóttir vegna Víkur.
(Ragnar Aðalsteinsson hrl.)
Þingeyjarsveit vegna Almennings á Flateyjardalsheiði, Eyvindarár, Heiðarhúsa
og Hofs.
Arnór Erlingsson og Elín Eydal vegna Vestari-Króka, Þúfu og Þverár í
Dalsmynni.
(Sigurður Jónsson hrl.)

2
2.1

MÁLSMEÐFERÐ
Hlutverk óbyggðanefndar

Hinn 1. júlí 1998 tóku gildi lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda,
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000,
7/2005 og 19/2006. Lögin kveða á um að starfa skuli óbyggðanefnd sem hafi með
höndum eftirfarandi hlutverk, skv. 7. gr.:
a) Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu
mörk þeirra og eignarlanda.
b) Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
c) Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Af ákvæði 7. gr. leiðir að gildistaka þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og úrskurðir
óbyggðanefndar, fela ekki í sér afstöðu til réttinda einstakra aðila yfir eignarlandi eða
hver séu mörk milli eignarlanda og leiða ekki til neinna breytinga þar á.
2.2

Austanvert Norðurland tekið til umfjöllunar

Með bréfi, dagsettu 15. júní 2006, tilkynnti óbyggðanefnd fjármálaráðherra þá
ákvörðun sína að taka til umfjöllunar tiltekið landsvæði á austanverðu Norðurlandi,
sbr. 8., 11. og 1. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Landsvæði þetta, hið sjötta í röðinni hjá óbyggðanefnd, var að vestanverðu
afmarkað af suðurmörkum Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar. Hér skal þess getið að vesturmörkum svæðisins var breytt að ósk fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins. Í stað þess að fylgja suðurmörkum Svalbarðsstrandarhrepps og vesturmörkum Þingeyjarsveitar er Fnjóská fylgt frá ósum þar til hún sker
vesturmörk Þingeyjarsveitar. Er þeim mörkum fylgt til suðurs í Fjórðungakvísl.
Að austan afmarkast svæðið af meginfarvegi Jökulsár á Fjöllum frá
Jökulsárósi í Öxarfirði og að ármótum við Kreppu. Þaðan er Kreppu fylgt þar til
komið er að ármótum við Kverká og hinni síðarnefndu fylgt að upptökum í
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Brúarjökli. 2 Þaðan er dregin lína til suðvesturs, til skurðar við línu þá á Vatnajökli
sem afmarkar svæðið til suðurs. Þar er hornmark.
Framangreind afmörkun til vesturs endar í Fjórðungakvísl. Að sunnan fylgja
mörkin miðjum farvegi Fjórðungakvíslar til austurs í punkt við Nýjadal/Jökuldal.
Þaðan eftir dalnum, beina línu milli fimm punkta sem staðsettir eru í miðjum farvegi
Fjórðungakvíslar. Þaðan úr austasta punkti í hæðarpunkt 1115 m. Þaðan í Deili, hæð
1125 m, og áfram, inn á Vatnajökul, í Bárðarbungu, hæð 2009 m, þaðan í Svíahnjúk
eystri og loks í stefnu á miðja Breiðubungu, þar til kemur að hornmarki við
austurmörk. Hornmark þetta kemur fram á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi
Íslands, sem staðfest var 10. maí 1999, og er þar sem lína dregin frá aðalupptökum
Jökulsár á Fjöllum við Dyngjujökul sker línu þá sem liggur á milli miðrar
Breiðubungu og Svíahnjúka eystri. Suðurmerki svæðis 6 hjá óbyggðanefnd byggja á
markalínum þeim sem samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands hefur
notað við vinnu sína. Þetta á m.a. við um framangreint hornmark suður- og
austurmerkja, en tekið skal fram að austurmerki eru hér að öðru leyti dregin nokkru
austar en lína sú á korti Svæðisskipulags fyrir miðhálendi Íslands sem áður var nefnd.
Að norðan afmarkast svæðið af hafi.
Fjármálaráðherra var veittur frestur til 15. september 2006 til að lýsa kröfum
um þjóðlendur á þessu svæði, væri um slíkar kröfur að ræða. Sýslumönnum og
fyrirsvarsmönnum viðkomandi sveitarfélaga, þ.e. Grýtubakkahrepps, Svalbarðsstrandarhrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Aðaldælahrepps, Tjörneshrepps
og þeim hluta hins nýja sveitarfélags Norðurþings, sem áður tilheyrði sveitarfélögunum Húsavíkurkaupstað og Kelduneshreppi, var tilkynnt um ákvörðun
óbyggðanefndar og gerð grein fyrir framhaldinu.
Kröfulýsingarfrestur fjármálaráðherra var fyrst framlengdur til 15. október
2006 og síðar til 1. nóvember sama árs og með því orðið við rökstuddri beiðni
ráðuneytisins.
2.3

Lýstar kröfur og kynning

Kröfulýsingar fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á
norðanverðu Austurlandi bárust 1. nóvember 2006. Óbyggðanefnd birti tilkynningu
um málsmeðferð á framangreindu svæði og útdrátt úr kröfum ríkisins, ásamt
uppdrætti, í Lögbirtingablaðinu 10. nóvember 2006 og síðan í fleiri blöðum, sbr. 2.
mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Skorað var á þá sem teldu til eignarréttinda á því
landsvæði sem félli innan kröfusvæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum fyrir
óbyggðanefnd í síðasta lagi 12. febrúar 2007. Þá kom fram að yfirlýsingu um
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Svokölluð Krepputunga, austan Jökulsár á Fjöllum og vestan Kreppuár, er þannig innan svæðis 6 en
hún var á sínum tíma skilin undan svæði 5 hjá óbyggðanefnd, sbr. 8. gr. laga nr. 58/1998. Sjá nánar í
máli nr. 1/2007.

985

986

kröfugerð og málsmeðferð yrði þinglýst á þær fasteignir á svæðinu sem skráðar væru í
þinglýsingabók og málið varðaði, sbr. 2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998.
Kröfur fjármálaráðherra voru gerðar aðgengilegar almenningi á skrifstofu
sýslumanns á Húsavík og Akureyri, auk sveitarfélaga á kröfusvæðum og heimasíðu
óbyggðanefndar. Þá var málið kynnt í fjölmiðlum.
Frestur annarra til að lýsa kröfum á kröfusvæði ríkisins var fyrst framlengdur
til 12. mars og síðan lítillega í þeim tilvikum að leitað var eftir slíku með rökstuddum
hætti og bárust síðustu kröfulýsingar í júlí 2007.
Gefið var út yfirlit yfir allar lýstar kröfur og þær færðar inn á uppdrátt.
Lögboðin kynning fór fram með því að yfirlit og uppdráttur lágu frammi á skrifstofu
sýslumanns á Húsavík og á Akureyri, frá 20. júní til og með 20. júlí 2007, sbr. 12. gr.
laga nr. 58/1998. Athugasemdafrestur var til 27. júlí 2007. Framangreind kynningargögn voru jafnframt aðgengileg á skrifstofu viðkomandi sveitarfélags, skrifstofu
óbyggðanefndar og heimasíðu óbyggðanefndar. Vakin var athygli á kynningunni í
fjölmiðlum. Engar athugasemdir bárust fyrir lok athugasemdafrests.
Fjármálaráðherra, fyrir hönd íslenska ríkisins, lagði fram kröfulýsingar um
þjóðlendur á svæðinu í 5 hlutum og 6 kröfulýsingar vegna jarðeigna ríkisins. Á móti
bárust 162 kröfulýsingar ýmissa aðila, sem sumar sköruðust eða náðu til fleiri en eins
landsvæðis.
2.4

Mál nr. 5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan
Dalsár

Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins var skipt niður í fimm mál, þ.e. mál nr. 1/2007,
Mývatnsöræfi og Ódáðahraun; mál nr. 2/2007, Tjörnes og Þeistareykir; mál nr.
3/2007, Þingeyjarsveit vestan Skjálfandafljóts og sunnan Ljósavatnsskarðs; mál nr.
4/2007, Kinnar- og Víknafjöll ásamt Flateyjardalsheiði austan Dalsár, og mál nr.
5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár.
Mál nr. 5/2007 var fyrst tekið fyrir á fundi óbyggðanefndar og forsvarsmanna
málsaðila 26. apríl 2007. Gerð var grein fyrir því að óbyggðanefnd skipuðu í málinu
þeir Karl Axelsson, formaður, Allan V. Magnússon og Benedikt Bogason. Lögð voru
fram skjöl málsins ásamt skjalaskrá og upplýst um ýmis atriði varðandi gagnaöflun
nefndarinnar. Skorað var á lögmenn að fara yfir umrædd atriði af sinni hálfu og gera
athugasemdir hið fyrsta ef þeir teldu ástæðu til. Þá var vakin athygli á þinglýsingu
athugasemdar um yfirstandandi þjóðlendumál á jarðir á ágreiningssvæði, skv. 2. mgr.
10. gr. laga nr. 58/1998, og óskað eftir að lögmenn gerðu umbjóðendum sínum grein
fyrir því atriði. Einnig var gerð grein fyrir mikilvægi þess að lögmenn og
óbyggðanefnd ynnu saman að því að þeir sem hagsmuna ættu að gæta gerðust aðilar
að málinu. Enn fremur var sérstaklega vakin athygli á ákvæði 17. gr. þjóðlendulaga
um samnýtingu á sérfræðiaðstoð o.fl. Því var einnig beint til lögmanna að kanna hvort
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ljúka mætti málinu að einhverju eða öllu leyti með sátt, sbr. 15. gr. þjóðlendulaga. Þá
var íslenska ríkinu veittur frestur til að skila greinargerð sinni í málinu.
Af hálfu Ragnars Aðalsteinssonar hrl. kom fram sú athugasemd að vegna
hagsmunagæslu Lögmannsstofunnar Lex fyrir íslenska ríkið kunni Karl Axelsson
formaður óbyggðanefndar í málinu, og einn lögmanna og eigenda þeirrar lögmannsstofu, að vera vanhæfur til að sitja í nefndinni í málinu. Í þessu sambandi vísaði
lögmaðurinn sérstaklega til máls nr. 326/2006 sem dæmt var í Hæstarétti 3. maí 2007,
en þar var Karl Axelsson lögmaður íslenska ríkisins. Tekið var fram að ekki væri gerð
krafa um að nefndarmaðurinn víki.
Við aðra fyrirtöku málsins, 11. júní 2007, var lögð fram greinargerð íslenska
ríkisins og fleiri gögn. Við sama tækifæri var öðrum málsaðilum veittur frestur til
skila á greinargerðum. Formaður gat þess að athygli lögmanna hefði verið vakin á
þeim svæðum þar sem engar kröfur öndverðar við þjóðlendukröfur ríkisins hefðu
borist óbyggðanefnd. Lögmenn voru og minntir á að setja á kort þá punkta sem
nefndir væru í kröfulýsingum. Þá greindi formaður frá því að á fundi Allans V.
Magnússonar og Benedikts Bogasonar, sem Karl Axelsson sat ekki, hefði verið bókað
að um hæfi nefndarmanna færi eftir ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Kæmu þar
einkum til álita ákvæði 5. og 6. tölul. 3. gr. laganna. Að áliti óbyggðanefndar væri
umrædd hagsmunagæsla Lögmannsstofunnar Lex ehf. í óskyldu máli ekki til þess
fallin að valda vanhæfi Karls Axelssonar til setu í því máli sem hér væri til úrlausnar.
Við þriðju fyrirtöku málsins, 9. ágúst 2007, voru lagðar fram greinargerðir
vegna fjölda jarða. Jafnframt voru lögð fram frekari gögn og leitast við að upplýsa
málið að öðru leyti. Tilkynnt var um breytta skipan óbyggðanefndar í málinu þar sem
Hulda Árnadóttir tók við af Allani V. Magnússyni. Engar athugasemdir komu fram.
Við fjórðu fyrirtöku málsins, 29. ágúst 2007, voru lögð fram frekari gögn,
leitast við að upplýsa málið frekar og undirbúa aðalmeðferð þess.
Aðalmeðferð fór fram dagana 25. og 26. september 2007 og skiptist í
vettvangsskoðun, skýrslutökur og málflutning. Um fyrstnefndu atriðin tvö vísast
nánar til kafla 4.3. og 4.4. Var málið tekið til úrskurðar að málflutningi loknum.
Loks var málið endurupptekið 29. maí 2008 og lögð fram ný gögn. Þau höfðu
áður verið kynnt lögmönnum og tækifæri gefið til athugasemda sem engar komu fram.
Var málið síðan tekið til úrskurðar að nýju.
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3
3.1

KRÖFUGERÐ 3
Kröfur íslenska ríkisins

Af hálfu íslenska ríkisins er þess krafist að viðurkennt verði að allt land innan
eftirfarandi kröfupunkta verði úrskurðað þjóðlenda, sbr. meðfylgjandi kröfukort ásamt
breytingum: „Fyrsti punktur er þar sem Innri-Höfðagilsá rennur í Dalsá við
Almannakamb (1). Þaðan er Dalsá fylgt að Eilífsá (2). Síðan er Eilífsá fylgt til vesturs
til brúna (500 m hæð) á Vesturheiði (3). Þaðan í um 500 metra hæð að Innra Mógili
(Syðra Mógil) (4). Þaðan er sömu hæðarlínu fylgt að Litlagili (5). Þaðan er fylgt sömu
hæðarlínu í norðanverðan Mosahnjúk (6). Þaðan er haldið í Botnahrygg í merkjum
Víkur (7). Þaðan er fylgt merkjum Víkur að lýsingu Kaðalsstaða í Kaðaldal (8), en
þaðan er brúnum Kaðaldals fylgt í norður hlíðar Hnausafjalls í um 500 metra hæð (9).
Þaðan er farið suðvestur í punkt nyrst í Grenivíkurtungum (við Illagil) (10). Þaðan í
fjallið Darra (10 A) og þaðan beint í austanverðan Dýjahnjúk (11). Frá Dýjahnjúki
liggur kröfulínan meðfram austurhlíðum Hraunfjalls og í Lágu-Þóru (12). Þaðan er
haldið í Uxaskörð (13), og þaðan beint norður í Gjögurtá (14). Frá Gjögurtá er farið
eftir strandlengju til suðurs í punkt í mynni Fossdals (15), en síðan umhverfis Fossdal
í um 500 metra hæð og þaðan í beina stefnu til suðurs í Eilífsárdal í 500 metra hæð
(16). Úr þeim punkti er fylgt um 500 metra hæðarlínu meðfram Látraströnd og suður
fyrir Kaldbak, við merki Hjalla (17). Þaðan er farið í sunnanvert Grenivíkurfjall í 500
metra hæðarpunkt (18). Línan liggur síðan í Gljúfurárvað (19), en þaðan þvert til
austurs í vestanverða Leirdalsheiði, í u.þ.b. 500 metra hæðarpunkt (20). Úr þeim
punkti er haldið umhverfis fjallið Blámannshatt (Hnjúkar, Gerðafjall, Skessuhryggur)
í 500 metra hæðarlínu, að Innra-Höfðagili (21). Þaðan er fylgt Innra-Höfðagili að
Almannakambi þar sem er upphafspunktur.“
Af hálfu íslenska ríkisins er gerð sú varakrafa að miðað verði við 400 m
hæðarlínur eða brúnir Austur- og Vesturheiðar vegna Höfðagils og Almennings.
3.2

Kröfur Prestsetrasjóðs vegna „upprekstrarlands“ milli Höfðagilja

Gerð er sú aðalkrafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur á „upprekstrarlandi“
milli Höfðagilja og að heildarlandamerki séu þessi, sbr. landamerkjabréf, dags. 5. maí
1886 og þingl. 4. júní 1888: „1. Að austan ræður Itrahöfðagilsá þangað til gilið
klofnar þá er stefnan bein til háfjallsbrúnar. 2. Að austan Dalsá. 3. Að sunnan SyðraHöfðagilsá. 4. Að vestan fjallsbrúnin.“
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Sjá einnig fylgiskjöl nr. I (kort) og II (aðilaskrá). Upphaflega var kröfum einnig lýst vegna jarðanna
Þverár, Þúfu, Vestari-Króka, Hofs og Víkur. Breytingar á kröfulínu ríkisins við meðferð málsins hafa
hins vegar leitt til þess að þær falla nú utan þjóðlendukröfusvæðis og koma því ekki til umfjöllunar í
úrskurði þessum nema að því er varðar ákvörðun málskostnaðar. Þá var einnig lýst kröfum vegna
Jökulsár, Tindriðastaða og Brekku, sem nefndar eru í kröfulýsingu íslenska ríkisins. Við meðferð
málsins hefur hins vegar komið í ljós að land þeirra liggur utan þjóðlendukröfusvæðis. Þær koma því
ekki til frekari umfjöllunar hér nema að því er varðar málskostnað.
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Í kröfugerðinni felst jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt í þjóðlendu, að
öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti
landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.3

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Almennings

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Almennings og
að heildarlandamerki séu þessi, sbr. landamerkjabréf frá 6. desember 1882 og þingl.
18. júní 1884: „Að sunnan er Laufáskirkjuland milli Höfðagilja. Merki milli þess og
Almennings eru í Ytra-Höfðagili neðan frá Heiðará upp þangað, sem gilið klýfur sig
og myndast túnga milli tveggja gilja. Eru þá merkin í Ytra gilinu, sem liggur beinna
fyrir, upp til fjallsbrúnarinnar og er því sleppir beint á efsta hrygg fjallsins. Að norðan
er Heiðarhúsaland. Merki þess og Almennings eru í Eilífsá, neðan frá Heiðará upp
þangað sem Eilífsárgilið beygist í krók suður á við, þá eftir beinni línu úr gilskróknum
upp á háfjallið. Að austan ræður Heiðaráin merkjunum.“
Í kröfugerðinni felst jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt í þjóðlendu, að
öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að einhver hluti
landsins teljist þjóðlenda.
Loks er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.4

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Heiðarhúsa

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Heiðarhúsa og
að landamerki séu þessi, sbr. landamerkjabréf frá 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887:
„1. Að utan er Mógilsá, sem er bein og eftir henni er stefnan bein upp í Fjallsbrún. 2.
Að austan er Dalsá. 3. Að sunnan Eilífsá meðan stefna hennar er bein og úr því er líka
stefnan bein til hábrúnarinnar. 4. Að vestan ræður fjallsbrúnin.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.5

Kröfur Þingeyjarsveitar vegna Eyvindarár

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Eyvindarár og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 5. maí 1886 og
þingl. 11. júní 1887: „Að austan ræður Dalsá. Að sunnan Mógilsá neðan frá Dalsá. Er
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stefna Mógilsárinnar bein og ræður stefnunni beint á fjall upp. Að vestan ræður
fjallsbrúnin. Að utan Eyvindará og Litlagil.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar úr hendi ríkisins samkvæmt úrskurði
óbyggðanefndar eða samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.6

Kröfur Öddu Kristrúnar Gunnarsdóttur o.fl. vegna Brettingsstaða I og II

Gerð er sú krafa að hafnað verði kröfu íslenska ríkisins þess efnis að hluti lands
Brettingsstaða teljist til þjóðlendu og jafnframt krafist að viðurkenndur verði beinn
eignarréttur að landi Brettingsstaða, sbr. landamerkjabréf, dags. 14. apríl 1885 og
þingl. 4. júní 1886: „Að utan milli Jökulsár og Brettingsstaða, eru merki í miðjan
Botnahrygg, beina stefnu á Sjónarhól, þaðan ofan Merkihrygg til Víkurvatns, og svo
skilur ósinn úr vatninu lands eður fjörueign Víkur og Brettingsstaða, og ræður svo
bein stefna úr honum til áðurnefnds Merkihryggjar. Að sunnan milli
Laufáskirkjulands (Eyvindarárlands) og Brettingsstaða ræður Eyvindará. Að austan
milli Brettingsstaða og Hofs ræður Urriðalækur yzt beint í Merkivörðu á mölinni og
svo beint til sjávar. Eru svo merkin beint frá upptökum Urriðalækjar, eftir Nýputjörn,
Kíl, Brennivínskeldu, Reiðgötum utan við Þverá, Sellæk ofan við Langhól, eftir miðri
Startjörn í Mjóadalshól, þaðan eftir brekkubrúnunum suður að Eyvindará.“
Loks er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar.
3.7 Kröfur Jakobínu Þórhallsdóttur o.fl. vegna Finnastaða I og Friðriks
Eyfjörð Jónssonar vegna Finnastaða II
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Finnastaða I
og II og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. í
nóvember 1883 og þingl. 16. júní 1884: ,,Landamerki milli Hjalla og Finnastaða eru
að neðan talin og upp eftir í læk þann, sem rennur við túnið að norðan og upp á
svonefnda Hjallabrekku, svo liggja merkin suður eftir brekkunni suður í læk þann,
sem kallaður er Hamarslækur, síðan fylgja merkin læk þessum, sem rennur í
smábugðum í fjallinu upp á svonefnda Viðrabrún, þar er uppspretta lækjarins. Eftir
Viðrabrún þessari hefir verið talið að landamerki liggi suður í Finnastaðaá og svo
fylgi merkin ánni, sem hefir upptök sín undan sunnanverðum Kaldbak. Lengst eiga
Finnastaðir land til fjalls í Þverdalsá, sem aðskilur landamerki, eða land á milli Gils í
Fjörðum og Finnastaða, og austur í Trölladalsá, sem þá aðskilur land milli Finnastaða
og Grenivíkur. Á þessi hefir upptök sín undan svonefndum Þrepskildi [þröskuldi hér
innskot]. Þrepskjöldur þessi er mjór melhryggur og undan honum að innan eða vestan
kemur á og heitir hún Grenjá, og aðskilur hún glöggt land milli Grenivíkur og
Finnastaða alla leið til sjávar.“
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Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.8

Kröfur Hólmfríðar Friðbjörnsdóttur o.fl. vegna Hjalla

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Hjalla og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. í janúar 1884 og þingl.
16. júní 1884: „Að utan til móts við Hringsdal, ræður frá sjó svonefndur Kleifarlækur
upp í Lýsishólatjörn, og svo beina línu í Grjótskálarhnjúk, síðan beina sjónhendingu
upp að Kaldbakshrauni. Að sunnan ræður móts við Finnastaði frá sjó, svonefndur
Menislækur upp á svokallaða Hjallabrekku, svo liggja merkin eftir brekkuröðinni
suður í læk þann, sem kallaður er Hamarslækur, síðan fylgja merkin læk þessum, sem
rennur í smábugðum í fjallinu upp á svonefnda Viðrabrún, þar er uppspretta lækjarins,
síðan eftir Viðrabrún í suður í Finnastaðaá og svo fylgja merkin ánni, sem hefir
upptök sín undan sunnanverðum Kaldbak.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.9

Kröfur Kára Kárasonar vegna Hringsdals

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Hringsdals og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 3. janúar 1890 og
þingl. 17. júní 1890: „Að utan móts við Svínárnes, ræður klettur eða drangi í fjörunni,
sem kallaður er „Meri“ og beina línu í svokallaðan „Mosaklett“, þar langt upp undan
upp við fjallsrætur og úr því beina línu á fjall upp. Að sunnan móts við „Hjalla“ ræður
„Kleifarlækur“, er rennur úr syðri enda „Torfadalstjarnar“ ofan í sjó milli bæjanna, og
aftur beina stefnu úr téðum tjarnarenda upp í miðjan „Grjótskálarhnjúk“, sem er
ofarlega í fjallinu, og þaðan beint á fjallsbrún upp.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.10 Kröfur Kára Kárasonar og Grýtubakkahrepps vegna Svínárness
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Svínárness og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 10. október 1883
og þingl. 16. júní 1884: „Að utanverðu ræður til móts við Steindyr, Marklækur, sem
rennur í gili ofan úr fjalli og niður í sjó. Að sunnan til móts við Hringsdal eru merki
um klett þann eða dranga í fjörunni, sem Meri er kallaður, og þaðan beina línu upp í
svokallaðan Svartaklett skammt fyrir neðan fjallsrætur en síðan úr klettinum beint á
fjall upp.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.11 Kröfur Kristjáns Óskarssonar vegna Steindyra
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Steindyra á
Látraströnd og að heildarlandamerki séu þau sem afmörkuð hafa verið á korti og
styðjast við skráðar eignarheimildir.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.12 Kröfur Ásmundar Halldórs Einarssonar o.fl. vegna Skers
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Skers og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 22. ágúst 1883 og
þingl. 16. júní 1884: „At utan ræður Refsá, sem rennur eftir djúpu gili frá fjallsbrún til
sjávar nokkuð nær Grímsnesi en Skeri. En að sunnan ræður svokallað SyðraTungugil, sem liggur beint ofan fjallið ofan að láglendi og úr því gili beina línu í
Nónbríkurnef, sem skagar nokkuð fram í sjó, nokkru nær Steindyrum en Skeri.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.13 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Grímsness
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Grímsness og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 16. júní 1884: „Að
sunnan til móts við Sker ræður Refsá, sem rennur eftir djúpu gili af fjallsbrún til fjöru.
Að utan móts við Látur ræður lítil lækjarseyra, sem kemur sunnarlega ofan úr
svokölluðum Eilífsárdal, skammt sunnan við Syðri-Eilífsá. Lækur þessi heitir
Bolalækur og dregur hann nafn af hrygg þeim, er hann rennur ofan með að sunnan,
yzt í svokallaðri Háubrekku. Lækjarseyra þessi rennur beint ofan, en hverfur fram af
bjarginu.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.14 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Láturs
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Láturs á
Látraströnd og að heildarlandamerki séu þau sem afmörkuð hafa verið á korti og
styðjast við skráðar eignarheimildir.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.15 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Keflavíkur
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Keflavíkur og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 16. janúar 1890 og
þingl. 17. júní 1890: „Að norðan ræður sjórinn. Að austan milli Botns ræður
Hnjáfjallsegg, en þegar hún þrýtur, þá bein lína ofan Hrapaðargjá, sem er skora niður
úr katlinum, er liggur norðaustan í Hnjáfjallinu. Að austan úr Kerlingu og beina stefnu
á Gjögurtopp. Að sunnan ræður Uxaskarð.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.16 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Hóls
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Hóls og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi Botns dags. 17. janúar 1890:
„Að austan ræður merkjum milli Botns og Þönglabakka lína úr Fjarðarkróknum fyrir
sunnan Grandann beint til sjávar yfir Stúfinn og er þar á honum hlaðin varða eða dys
með hvalbeinslið innan í, ákveður hún nákvæmlega rekamarkið. Úr áðurnefndum
Fjarðarkrók ræður milli Botns og Þönglabakka Fjarðaráin að austan og suðaustan við
Botnsmýri allt fram að vörðu, sem hlaðin er á vestari árbakkanum, sú varða skiptir
landi milli Botns að norðan en Hóls að sunnan, hún stendur í beinni línu þvert að ánni
frá Merkissteini, stórum steini rétt fyrir ofan mýrina. Að sunnan ræður þá milli Botns
og Hóls, bein lína úr Merkissteini vestur þvert á fjall upp utan í háu Þóru. Að vestan
ræður Háafjallsegg milli Botns og Keflavíkur, en þegar hún þrýtur, þá bein lína ofan í
[Hrapaðargjá], sem er skora niður úr Katlinum, er liggur norðaustan í Háafjallinu. Að
norðan ræður sjórinn.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.17 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Þönglabakka
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Þönglabakka
og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 16. desember
1889 og þingl. 17. júní 1890: „Að austan ræður merkjum lækjardrag, sem liggur úr
vatninu upp á há Þorgeirshöfða norðaustur ofan í Breiðuvík austanverða, úr
áðurnefndu lækjardragi, þar sem það fellur úr vatninu á Þorgeirshöfða, ræður bein lína
í Hrossastein, sem er á hálsinum, skammt fyrir sunnan Stórtjörn og skal vörðu hlaða á
honum til glöggvunar. Úr Hrossasteini ræður ennfremur bein lína á Háuhraun austan í
Lút og svo á fjöll upp, síðan ráða fjallseggjar umhverfis Þönglabakkadal að suðaustan,
sunnan og suðvestan allt á Dýjahnjúk, þá ræður merkjum, lína ofan Dýjahrygg ofan að
Þverá, sem þá ræður þar til hún fellur í Fjarðará. Að vestan ræður síðan Fjarðaráin allt
í árkrókinn fyrir sunnan Botnsgranda úr króknum síðan bein lína til sjávar yfir Stúfinn
og er á honum hlaðin varða eða dys með hvalbeinslið innan í. Að norðan liggur
sjórinn.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.18 Kröfur Elínar Þórhallsdóttur vegna Þverár
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Þverár og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 1. júní 1886 og þingl.
17. júní 1890: „Að sunnanverðu til móts við Kussungsstaðaland ræður áin, sem kemur
framan Þverárdal og rennur fram úr djúpu klettagili, hvaðan tekin er bein stefna mitt á
milli Arnarhóls Kussungsstaðamegin, að utanverðu eftir tveimur hlöðnum vörðum,
sem bera hver í aðra austan í austasta farveg Fjarðarárinnar, sem aðgreinir
Kaðalsstaða- og Þverárlönd að austanverðu, þangað til merkin milli Þverár og
[Tindriðastaða] taka við að utan, sem í beinni línu skipta svonefndri Slöpp, fyrst með
skurði frá austuránni og síðan smávörðum austur í Stekkjarlæk, sem takmarkar
[Tindriðastaða-] og Þverárlönd, og beint vestur og upp á Ytri-Bollafjallsöxl, en
fjallseggin ræður að vestanverðu.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.19 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Kussungsstaða
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Kussungsstaða
og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 17. júní 1890:
„Að sunnan móts við Gil ræður bein stefna frá fjallsegg niður í svonefndan Stóralæk,
sem hefir upptök sín upp-undir fjallsrótum og rennur beina stefnu utan við Gilskleif
eftir djúpu gili í brúninni og síðan niður í Fjarðará. Að vestan ræður fjallsbrúnin út á
móts við upptök Þverárinnar. Að norðvestan og norðan móts við Þverárland ræður
Þveráin, sem rennur út Þverárdalinn. Er áin hefir runnið fram úr gljúfrum sínum, er
stefna úr þeim beint mitt á milli Arnarhóls og árinnar og sýna tvær vörður hver fyrir
neðan aðra, stefnu þessa austur í austasta farveg Fjarðarár. Að austan ræður austasta
kvíslin af Fjarðará (Hvalvatnsfjarðará) og að öðru leyti Hval[v]atnsfjarðaráin suður að
ósnum á Stóralæk.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.20 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Gils
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Gils og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 19. maí 1885 og þingl.
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17. júní 1890: „Framan við Gilsafrétt ræður Þverá sú, sem rennur úr Þórðardal og
aðskilur Finnastaðatungu- og Gilsland, en rennur síðan í svonefnda Heiðará, sem að
vestan- og neðanverðu skilur Gilsland og Grenivíkurtungur. En að utanverðu milli
Gils og Kussungsstaða ræður bein stefna frá fjallsegg og niður í svonefndan
Steinalæk, sem hefir upptök sín undir fjallsrótum og sem rennur beina stefnu utan við
Gilsklif eftir djúpu gili á brúninni og síðan niður í Fjarðará. Að norðanverðu ræður
fjallseggin, sem liggur fyrir ofan Gilsland milli áðurnefndra merkja.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.21 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Grenivíkur
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Grenivíkur og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 14. maí 1890 og
þingl. 17. júní 1890: „Að norðan ræður Grenjá á fjall og út Grenjárdal út undir
Þröskuld og þaðan bein stefna í vestari Gilsárupptök á Trölladal rétt utan við Þröskuld
og vestari Gilsáin út í Tungusporð. Á móti Grýtubakka ráða reiðgötur á Leirdalsheiði,
en að læk þeim, er rennur í Gljúfrá í Stóraklettsgili, síðan ræður lækur sá á fjall upp og
þaðan á vörðu á Hnútu suðvestan á Grenivíkurfjalli og þaðan bein stefna í vörðu á
melnum í svonefndri Syðrigjá, þaðan í vörðu á mel næst vestan við Reiðsund, þaðan í
vörðu í Grenivíkurhólum […]“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.22 Kröfur Friðriks G. Bjarnasonar o.fl. vegna Jarlsstaða
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Jarlsstaða og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi frá 14. júní 1890, þingl.
17. júní 1890: ,,[…] Að sunnan móti Hvammi ræður neðst Grófarlækjarós, þar sem
hann fellur í Bárðartjörn, þaðan bein stefna upp í merkjagarðsstúf fyrir ofan
Grenivíkurhóla, síðan bein lína upp í miðja Merkilág og svo sjónhending upp á
Syðstahnjúk og þaðan óskift afréttarland saman við Grenivík.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
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Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.23 Kröfur Grýtubakkahrepps vegna Hvamms
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Hvamms og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 31. maí 1884 og þingl.
16. júní 1884: „Að utan ræður til móts við Grenivíkur- og Jarlsstaðarland
Grófarlækjarós neðst þar sem hann fellur í Bárðartjörnina, þaðan bein stefna upp
merkjagarðsstúf fyrir ofan Grenivíkurhóla, síðan bein lína upp á miðja Merkislág og
svo sjónhending upp í Syðstahnjúk. Frá hnjúknum ræður fjallseggin út að
Stóraklettagili, og síðan lækur sá, er rennur í því niður Gljúfrá. Að austan ræður
Gljúfrá til móts við Grýtubakka, allt inn að Víðilæk, en að sunnan […]“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.24 Kröfur Sigurðar Jónasar Baldurssonar og Guðrúnar Valdísar
Eyvindsdóttur vegna Grýtubakka I og Pólarhesta ehf. vegna Grýtubakka II
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Grýtubakka og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 3. desember 1889:
„Að austan ræður fjallgarður sá er aðskilur Leirdalsheiði og Flateyjardalsheiði, svo
sem vötn deila inn í Grýtuskál. Þá ræður sunnan móti Kolgerði, Grýtan niður að
merkjavörðu á syðri bakka hennar, en frá vörðu þeirri bein lína ofan við Bleikslág
suður í Bóndatóft. Flæðakílinn þar sem hann fer að renna í vestur. Eftir það ræður
Flæðakíllinn móti Nesi niður að Hólsá, nema hvað Grýtubakka tilheyrir lítil spilda í
flæðunum sunnan við kílinn en utan við uppgróinn farveg hans útundan svokallaðri
Ketilslág í Neslandi. Svo ræður að neðan Hólsá móti Hóli og að utan Gljúfrá móti
Bárðartjörn og Hvammi, allt það til lækur úr Stóraklettagili fellur í hann við
Gljúfrárvað. Þá ráða þaðan móti Grenivík reiðgötur á Leirdalsheiði út að vaði á
Illagilsá en síðan Hvalvatnsfjarðará móti Gili og Kussungsstöðum. Að utan ræður
móti Kaðalsstöðum Selgil út og yfir frá Kussungsstöðum og utan við eyðibýlið
Kúsveinsstaði á fjall upp.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.25 Kröfur Skarðs Dalsmynnis ehf. vegna Skarðs
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Skarðs og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 13. mars 1886 og
þingl. 8. júní 1886: „1. Á milli Skarðs og Þverár ræður merkjum lækur sá, er fellur í
svonefndu Merkigili, þar sem það er í einu lagi um hjallann neðarlega í fjallshlíðinni
og þaðan ræður bein lína niður að Fnjóská, og einnig þaðan bein lína upp í svonefnda
Merkiskál og allt á fjall upp. 2. Þaðan liggja merkin eftir beinni línu út háfjallið út að
svonefndri Innri-Höfðagilsá, og skiftir sú lína Skarðslandi, fyrst frá Þúfulandi nokkuð
út eftir fjallinu, og síðan frá Vestari-Krókalandi. Innri-Höfðagilsá rennur í svonefndu
Innra-Höfðagili, og liggur gil það þvert fyrir botninum á svonefndum Skarðsdal, allt
upp á fjall það, sem er [v]estanvert við dalinn, og skilur áin Skarðsland frá
Laufáskirkjulandi á fjall upp. 3. Milli Skarðs og Litlagerðis ræður merkjum lækur sá,
er nefndur er Grefilslækur, og sem fellur í svonefndu Grefilsgili, frá Fnjóská á fjall
upp. Síðan liggja merkin frá Grefilsgilsbotni, eftir beinni línu út háfjallið, út í skarð
það, sem [liggur] í gegnum fjallið úr Innra-Höfðagilsbotninum, í svonefnda Grýtuskál.
4. Fnjóská skiftir Skarðslandi frá Laufás- og Skuggabjargalöndum.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.26 Kröfur Skarðs Dalsmynnis ehf. vegna Litlagerðis
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Litlagerðis og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 22. maí 1886 og
þingl. 8. júní 1886: „1. Að austan ræður Grefilslækur frá Fnjóská og upp á háfjall. 2.
Að sunnan Fnjóská. 3. Að vestan er stefnan úr stórum steini niður við Fnjóská upp á
hábakkanum, fyrir utan og ofan Litlagerðisbæ. Þessir tveir steinar ráða stefnu
merkjanna neðan frá á upp á fjallsbrún. 4. Að norðan ræður fjallsbrúnin.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.27 Kröfur Benedikts Steinars
Sigurðardóttur vegna Pálsgerðis

Sveinssonar

og

Kristínar

Bjargar

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Pálsgerðis og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi fyrir landsvæðið.
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Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.28 Kröfur Benedikts Steinars
Sigurðardóttur vegna Miðgerðis II

Sveinssonar

og

Kristínar

Bjargar

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Miðgerðis II
og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.29 Kröfur Benedikts Steinars
Sigurðardóttur vegna Borgargerðis

Sveinssonar

og

Kristínar

Bjargar

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Borgargerðis
og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.30 Kröfur Benedikts Steinars
Sigurðardóttur vegna Ártúns

Sveinssonar

og

Kristínar

Bjargar

Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Ártúns og að
heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi.
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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3.31 Kröfur Guðrúnar Fjólu Helgadóttur vegna Grundar og Sævars
Magnússonar vegna Syðri-Grundar og Miðgerðis I
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Grundar,
Syðri-Grundar og Miðgerðis I samkvæmt landamerkjabréfum og afmarkað hefur verið
á korti. Jafnframt er hafnað kröfum ríkisins um þjóðlendu á þessu svæði.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.32 Kröfur Valgerðar Sverrisdóttur o.fl. vegna Lómatjarnar
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Lómatjarnar
og að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 22. maí 1886 og
þingl. 8. júní 1886: „1. Að sunnan: Úr Merkjavörðu, fast við hinn forna Merkjagarð
við Nesland fyrir utan og neðan Grund og í Ytri-Tvístein og þá sama beina stefna allt
á fjall upp. 2. Að vestan: Frá Merkjavörðu hinn nefndi forni Merkjagarður út í
Sóleyjardý. 3. Að utan ræður bein lína neðan úr Sóleyjardýi upp á fjall, og liggur hún
um suðurbrún hæða þeirra, sem eru suður frá Hléskógum en utan við Lómatjarnardal,
í gilskoru, sem þar er upp undan og þá upp í gil sunnan við Dýjahjalla og Grenishjalla
á fjall upp. 4. Að austan ræður fjallsbrúnin.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.33 Kröfur Guðbergs Egils Eyjólfssonar og Birnu Kristínar Friðriksdóttur
vegna Hléskóga
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Hléskóga og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 23. apríl 1884 og
þingl. 23. maí 1885: „Að neðan ræður til [móts] við Nes, bein lína sunnan úr
Sóleyjardýi út eftir svokölluðum Ófærum í Flæðakílinn, þar sem krókur verður á
honum, og hann fer að renna í norður, en eftir það ræður kíllinn, þar til hann aftur
stefnir í vestur. Að utan ræður til móts við Grýtubakka og Grýtu, kíll fyrir [utan]
Landhólmaskott, og úr þeim kíl bein stefna upp í Naustadæld miðja, en þaðan bein
lína upp í Bóndatóft. Þá ræður þaðan móti Kolgerði sjónhending í vörðu syðst og
vestast á svokölluðum Bungum, svo sama bein lína upp í Grýtuhól-a og svo enn úr því
merki eftir röðlinum á hrygg þeim, sem er milli Benediktsskarðs og Grýtuskálar á fjall
upp. Að sunnan ræður til móts við Lómatjörn bein lína neðan úr Sóleyjardýi upp á
fjall, og liggur lína þessi um suðurbrún á hæðum þeim, sem eru utan við
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Lómatjarnardal í gilskoru, sem þar er uppundan, og þaðan upp í stórt gil sunnan við
Dýjahjalla og Grenishjalla á fjall upp.“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
3.34 Kröfur Benedikts Davíðssonar og Finnbjargar Guðmundsdóttur vegna
Kolgerðis
Gerð er sú krafa að viðurkenndur verði beinn eignarréttur að öllu landi Kolgerðis og
að heildarlandamerki séu þau sem greinir í landamerkjabréfi dags. 19. maí 1885 og
þingl. 23. maí 1885: „Frá Bóndatóft ræður sjónhending milli Hléskóga og Kolgerðis í
vörðu, syðst og vestast á svokölluðum Bungum, svo þaðan bein lína upp í
neðanverðan röðulinn í Litlahnjúk milli Grýtuskálar og Benediktsskarðs, frá
Bóndatóft bein stefna út í Bleiksskál og þaðan út í Grýtuna og eftir henni upp í
Grýtuskál […]“
Litið er svo á að í kröfugerðinni felist jafnframt krafa um fullkominn afnotarétt
í þjóðlendu, að öllum venjubundnum afnotum, að fornu og nýju, fari svo ólíklega að
einhver hluti landsins teljist þjóðlenda.
Þá er krafist málskostnaðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar eða
samkvæmt framlögðum málskostnaðarreikningi.
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4
4.1

GÖGN OG GAGNAÖFLUN
Inngangur

Í málinu hafa verið lögð fram skjöl nr. 1-51 ásamt undirskjölum eða samtals 549
skjöl, auk 17 hliðsjónargagna. Sjá nánar í fylgiskjali nr. III (skjalaskrá).
Gagna var ýmist aflað af málsaðilum eða óbyggðanefnd, á grundvelli
rannsóknarskyldu nefndarinnar. Gerð var leit að frumgögnum sem varpað gætu ljósi á
eignar- og afnotaréttindi á svæðinu, farið á vettvang og jafnframt teknar skýrslur af
málsaðilum. Verður nú gerð nánari grein fyrir hverju þessara atriða.
4.2

Rannsóknarskylda óbyggðanefndar

Óbyggðanefnd ber að hafa frumkvæði að því að afla heimilda og gagna um eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem til meðferðar er og framkvæma rannsóknir og
athuganir um staðreyndir og lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir niðurstöðu í einstökum
málum, sbr. 5. mgr. 10. gr. þjóðll., nr. 58/1998. Markmiðið er að tryggja sem best að
rétt niðurstaða fáist um einstök álitaefni.
Á vegum óbyggðanefndar fór fram kerfisbundin leit að frumgögnum,
prentuðum sem óprentuðum, sem líkur voru taldar á að varpað gætu ljósi á eignar- og
afnotaréttindi yfir því landsvæði sem hér er til umfjöllunar. Verkið var unnið á
hlutlausan og fræðilegan hátt. Könnun einstakra skjalaflokka skiptist á milli
Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar og grundvallast á „Yfirliti yfir frumgögn
sem könnuð eru vegna rannsóknarskyldu óbyggðanefndar“. Yfirlit þetta hefur verið
kynnt lögmönnum málsaðila og engar athugasemdir komið fram. Við samningu þess
naut óbyggðanefnd ráðgjafar Gunnars Friðriks Guðmundssonar sagnfræðings og
starfsmanna Þjóðskjalasafns Íslands, Bjarkar Ingimundardóttur og Jóns Torfasonar.
Fyrirsvarsmönnum aðila í máli þessu var gerð grein fyrir því að þeir hefðu
óskoraðan rétt til að fá upplýsingar um tilhögun gagnaöflunar á vegum
óbyggðanefndar og afrit allra gagna. Jafnframt hafði óbyggðanefnd frumkvæði að því
að upplýsa lögmenn um þessi atriði. Þeir gátu jafnframt bent starfsmönnum
Þjóðskjalasafns eða óbyggðanefndar á gögn sem ástæða væri til að kanna eða afla.
Rannsóknarskylda óbyggðanefndar dregur hins vegar ekki úr skyldu málsaðila til að
afla og leggja fram þær heimildir og gögn sem þeir byggja rétt sinn á, sbr. 4. mgr. 10.
gr. þjóðll. Lögmönnum/málsaðilum ber þannig að leggja sjálfstætt mat á gögn og
gagnaöflun.
Þau frumgögn sem í leitirnar komu og talið var að þýðingu hefðu voru lögð
fram jafnóðum við fyrirtökur í málinu. Um nánari framkvæmd gagnaöflunar vísast til
greinargerða Þjóðskjalasafns Íslands og óbyggðanefndar um þetta efni, skjöl nr. 2 og
4. Um afraksturinn vísast til skjalaskrár, sjá fylgiskjal nr. III, þar sem skjöl
Þjóðskjalasafns og óbyggðanefndar (þ.e. undir yfirnúmerum 2 og 4) eru flokkuð eftir
efni og uppruna.
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4.3

Vettvangsferð

Óbyggðanefnd skoðaði vettvang málsins í tveimur ferðum, annars vegar hinn 24.
september 2007 og hins vegar hinn 25. september. Í fylgd með nefndinni voru
lögmenn, tilteknir málsaðilar og Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur, sem
annaðist leiðsögn ásamt heimamönnum.
Í fyrri ferðina var haldið af stað frá Hótel KEA að morgni en til stóð að skoða
kröfusvæði á Flateyjardalsheiði sem liggur bæði í máli 4 og 5/2007. Ekið var að Þverá
í Dalsmynni og síðan upp á Flateyjardalsheiði, veg nr. F899. Staðnæmst var hjá
Kambsmýrum en þaðan sást til Höfðagils (syðra) og Þvergils. Áfram var haldið og
næst numið staðar við Véskvíar hjá Finnbogakambi. Ekið var áfram út Flateyjardalsheiði en skyggni var lítið og lágskýjað þegar komið var á kröfusvæðið vegna
Eyvindarár og Knarrareyrar. Þegar utar kom sást í Hágöng ytri og Eyrarfjall að austan.
Um hádegisbil var komið að Brettingsstöðum. Mjög var lágskýjað og sást illa í 500 m
hæð, en við þá hæðarlínu var kröfulína íslenska ríkisins miðuð. Síðan var sama leið
ekin til baka.
Í seinni ferðina var lagt af stað frá Akureyri að morgni og haldið út í
Grýtubakkahrepp, á veg nr. F839 (Hvalvatnsfjörður). Ekið var upp á Leirdalsheiði. Á
leiðinni sást Digrihnjúkur, Leirdalsöxl og Hnausafjall. Á Hávörðum var staðnæmst og
horft út í Fjörður. Þá var ekið að kofunum á Gili en þaðan sást þangað sem kröfulína
íslenska ríkisins liggur. Áfram var ekið frá Gili til norðurs að bæjarstæði Jórunnarsels.
Þaðan var snúið til baka og farið niður af heiðinni. Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri
sagði frá starfsemi og umfangi sveitarfélagsins. Upp úr hádegi var komið niður af
heiðinni og gert matarhlé á Grenivík. Að því loknu var haldið af stað úr
Grenivíkurhöfn með hvalaskoðunarbáti. Heimamenn sem sáu um leiðsögn voru
Guðný Sverrisdóttir, Jóhann Ingólfsson, formaður landbúnaðarnefndar og Friðrik
Eyfjörð, Finnastöðum. Siglt var út með Látraströnd að Látrum og horft að Gjögurtá.
Komið var í land síðdegis og ekið frá Grenivík út á Lómatjörn. Þaðan var horft til
hnjúkanna upp af bænum. Frá Lómatjörn var ekið að Miðgerði og merki skoðuð með
heimamönnum. Þessu næst var ekið að Skarði, þar sem vettvangsferð lauk, en á
leiðinni sá til fjalla.
4.4

Skýrslutökur

Við aðalmeðferð málsins gáfu eftirtaldir skýrslur og svöruðu spurningum
óbyggðanefndar og lögmanna: Bessi Skírnisson, einn af eigendum Skarðs og
Litlagerðis; Jóhann Skírnisson, einn af eigendum Skarðs og Litlagerðis; Sveinn
Sigurbjörnsson, eigandi Ártúns; Guðrún Fjóla Helgadóttir, eigandi Grundar; Tryggvi
Gunnarsson, einn eigenda Brettingsstaða; einn af eigendum Grundar; Stefán H
Kristjánsson, einn af eigendum Grýtubakka II; Friðrik Eyfjörð Jónsson, einn af
eigendum Finnastaða; Björn A. Ingólfsson, leiðsögumaður frá Grenivík; Guðný
1003

1004

Sverrisdóttir, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps og einn af eigendum Lómatjarnar og
Þorvaldur Pálsson sem býr á Fitjum á Granastaðatorfu og leigir Ytri-Leikskálaá.
Að einstökum efnisatriðum í skýrslum aðila er vikið í úrskurði þessum, eftir
því sem tilefni er til, en uppskriftir á þeim eru meðal gagna málsins.
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5

SAGA JARÐA OG ANNARRA LANDSVÆÐA

Hér verður fyrst greint frá elstu ritheimildum um landnám á svæði því sem til
umfjöllunar er. Því næst verða raktar heimildir um einstök landsvæði sem þjóðlendukrafa íslenska ríkisins í máli þessu getur varðað, að því leyti sem þær fjalla um
afmörkun, eignarréttindi og nýtingu. Er þar að mestu fylgt efnisþáttum og síðan tímaröð. Loks er gerð grein fyrir afréttarmálum á svæðinu almennt.4
5.1

Landnám

Landnáma segir Helga magra hafa numið Eyjafjörð allan milli Sigluness og
Reynisness. 5 Síðar getur Landnáma um eftirtalda landnámsmenn á því svæði, sem
mál 5/2007 tekur til: Þengil mjögsiglandi, Þormóð, Þorgeir, Eyvind, son Loðins
önguls, og Þóri snepil. Frásagnir Sturlubókar og Hauksbókar eru samhljóða um
landnám:
Þengill mjöksiglandi fór af Hálogalandi til Íslands; hann nam land at ráði
Helga [þ.e. Helga magra] út frá Hnjóská til Grenivíkr; hann bjó í Höfða. ...
Þormóðr hét maðr [Þorleifsson, skv. Þórðarbók og Melabók Landnámu], er
nam Grenivík ok Hvallátur ok Strönd alla út til Þorgeirsfjarðar. ...
Þorgeirr hét maðr, er nam Þorgeirsfjörð ok Hvalvatnsfjörð.
Loðinn öngull hét maðr; hann var fæddr í Öngley á Hálogalandi. Hann fór
fyrir ofríki Hákonar jarls Grjótgarðssonar til Íslands ok dó í hafi; en Eyvindr
son hans nam Flateyjardal upp til Gunnsteina ok blótaði þá. Þar liggr Ódeila á
milli ok landnáms Þóris snepils. 6

Sturlubók og Hauksbók eru ekki alveg samhljóða í frásögn af Þóri snepli, syni
Ketils brimils. Þórir nam fyrst Kaldakinn milli Skuggabjarga og Ljósavatnsskarðs, en
fór þaðan og eins og segir í Sturlubók:
Þórir nam síðan Hnjóskadal allan til Ódeilu ok bjó at Lundi; ... 7

Hauksbók ber saman við Sturlubók um landnám Þóris í Fnjóskadal. 8 Ódeila er
ókunn nú, en Jón Sigurðsson í Yztafelli segir ekki vafa á að Ódeila hafi verið á
vatnaskilum sunnan Kambsmýra og Flateyjardalur þá verið talinn svo sem vötn falla
norður en heiðin aðeins hið hæsta milli Króka og Kambsmýra. 9 Um þetta sama segir
Valgarður Egilsson árið 2000:

4

Þessi kafli er byggður á greinargerð Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. skjal nr. 45. Þó hefur verið felld út
eða stytt umfjöllun um heimildir sem ekki þykja hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.
5
Íslendingabók. Landnámabók, Íslenzk fornrit I, bls. 251-252.
6
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 272, 273.
7
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 270.
8
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 271.
9
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 273. Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla,
bls. 111.
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Utan við Króka [þ.e. Austarikróka] eru miklir malarhólar í miðjum dal,
gamlar ísaldarmenjar, en breið lægðasund með hlíðum beggja vegna. Og nú
fer að nálgast vatnaskil norður á Heiðinni. Þar eru víðlendir flatir móar og
grundir, kallast þar Skeiðið. ... En á Skeiðinu hlýtur að hafa verið Ódeila sú,
sem nefnd er í Landnámu enda vita lækir stundum ekki hvort þeir ætla inn til
Eyjafjarðar eða út til Skjálfanda. 10

5.2

„Upprekstrarland“ milli Höfðagilja

Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar biskups frá 1318 kemur fram að
Laufáskirkja á:
selfor ä flateyardals heydi. iiij kum. oc so margar ær oc geytur. sem sa vill er
a stad byr. vm. vj. vikur. 11

Þetta er ítrekað máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394 að viðbættum tveimur
hrossum. 12 Það sama kemur fram í máldögum Ólafs Rögnvaldssonar á árunum 14611510 13 og Sigurðarregistri en eldri hluti þess er frá 1525. 14
Í skrá Magnúsar Ólafssonar prests frá 1635 er vikið að jarðeignum Laufáskirkju. Síðan segir:
Hinum ödrum landeignar og reka Jtökum behelldur Kyrkiann og Stadurenn
enn nü, sem fyrstu mäldagar nafngreina og reit ä flateyardals heide fyrer
lamba afrett, milli So kalladra Höfda gilia, auk þeirra Jtaka er mäldagarner
tiltaka, hver ätölulaust hefur af laufass Stadar hölldurum til tiedrar
gagnsemdar brükadur vered j þeirra manna minne sem nü til vita og þeirra
forelldrar og forfedra fyrer þä. … 15

Í vísitasíu Þorleifs Skaftasonar prófasts í Laufási 1735 stendur:
Reka Itokum sem Visitatiurnar ummgieta behelldur kyrkiann enn nú so vel
sem afriettar Itakie a Flateyardalsheide. ... 16

Stefán Einarsson í Laufási lögfesti eign og ítök kirkju sinnar 11. maí 1751. Þar
kemur m.a. fram að hann lögfestir reit á Flateyjardalsheiði sem:
... liggur mille höfdagilianna nu i langann tÿma So Kalladra, effter þvj Sem
þau räda ur fialle ofann allt i Heidar äna. 17
10

Valgarður Egilsson: Í strandbyggðum norðan lands og vestan, Árbók Ferðafélags Íslands 2000, bls.
204.
11
Skjal nr. 2 (184).
12
Skjal nr. 2 (190).
13
Skjal nr. 2 (198).
14
Skjal nr. 2 (219).
15
Skjal nr. 2 (180) a-b.
16
Skjal nr. 2 (240) a-b.
17
Skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp
oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási:
Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770 en þar
bannar hann lamba- og hrossarekstur ásamt grasatekjunni, lögfesta séra Stefáns Halldórssonar frá 11.
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Prestur bannaði einnig lambarekstur og grasatekju í ítökum staðarins á
Flateyjardalsheiði. Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi á Grýtubakka og
aftur á sama stað 9. maí 1763 en einnig fyrir söfnuðinum í Laufási 13. júní 1762 og
fimmta sunnudag eftir páska 1765.
Í greinargerð um Laufásprestakall frá árinu 1782 kemur fram að kirkjan eigi
reit á Flateyjardalsheiði á milli Höfðagilja fyrir „lambaafrétt“. 18
Laufásprestur, séra Gunnar Gunnarsson, bannaði öllum grasatekju í landinu á
milli Höfðagilja með bréfi dagsettu 6. júní 1842. Hann lýsti hvern þann
óheimildarmann sem uppvís yrði að tína leyfis- og heimildalaust fjallagrös í:
Reit þeim er liggur milli svokalladra Höfda-Gilja á Flateyardalsheidi,
nefnilega frá því Sydra til þess ytra Gilsins, sem beinleidis fellur nidur í
Heidar-Ána og liggur svoleidis til Fialls upp ... 19

Hann fól Sigurði Þorsteinssyni vinnumanni sínum að gera upptæk þau
fjallagrös sem tínd væru innan ofangreindra takmarka af öðrum en þeim sem hefði
leyfi Laufássprests til þess.
Björn Halldórsson Laufásprestur leigði Jóhanni Bessasyni trésmið á Skarði
land kirkjunnar milli Höfðagilja á Flateyjardalsheiði til tveggja ára með samningi sem
gerður var 15. júní 1882. Slægjur voru undanskildar í leigusamningnum og ef prestur
kærði sig um mætti hann senda einn kvenmann þangað til grasatekju í um
hálfsmánaðartíma á sumrin endurgjaldslaust.20
Landamerki Laufáskirkjulandsins er kallað var „upprekstrarland“, (innan
gæsalappa í frumriti) milli Höfðagilja og Flateyjardalsheiðar, voru skráð 5. maí 1886
og þinglesin 4. júní 1888. Þar stendur:
1. Að austan ræður Itrahöfðagilsá þangað til gilið klofnar þá er stefnan bein til
háfjallsbrúnar.
2. Að austan Dalsá.
3. Að sunnan Syðra-Höfðagilsá
3. Að vestan fjallsbrúnin. 21

Magnús Jónsson (prestur í Laufási) skrifaði undir bréfið. Það var samþykkt af:
Birni Bjarnarsyni að Vestarikrókum, Gísla Ásmundssyni vegna Almennings á
Flateyjardalsheiði, Jóhanni Bessasyni vegna Skarðslands og Karli E. Friðrikssyni
vegna eiganda Kambsmýra.
Á spássíunni við landamerkjabréfið kemur fram að biskup Íslands lýsti þessu
sem ítaki 4. maí 1954.
maí 1786, lögfesta séra Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta séra Gunnars Hallgrímssonar frá
19. júní 1818, sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal nr. 2 (77) a-b.
18
Skjal nr. 2 (66) a-b.
19
Skjal nr. 2 (86) a-b.
20
Skjal nr. 2 (87) a-b.
21
Skjal nr. 2 (33) a-b.
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Jón Sigurðsson segir í lýsingu sinni á Þingeyjarsýslu í Ritsafni Þingeyinga:
„Milli Höfðagilja“ nefnist landsvæði að vestan, sunnan Almennings, og var
eign Laufáss. Höfðagil hið syðra liggur að Skarðsdal, og fellur vatn þess
norður og er fyrsti meginstofn Dalsár. Engi er þarna mikið. 22

Einnig segir Jón Sigurðsson að Björn Halldórsson prestur í Laufási hafi heyjað
þar á engjum og sett heyið þar saman. Því hafi verið ekið á sleðum að beitarhúsum
Laufáss í Sellandi. Einnig hafi séra Björn leyft bæjarbyggingu í landinu og leyfishafi
verið búinn að stinga þar klömbrur til veggja en ekki orðið af byggingunni. 23
Að sögn Páls G. Jónssonar var landið milli Höfðagilja notað til slægna,
upprekstrar og grasatekju; nái engið upp í fjall hér og þar. 24 Einnig nefnir hann
svonefnda Þrætutungu milli Höfðagilja sem hafi verið þrætuland milli Hálshrepps og
Laufásprestakalls. 25
Hinn 4. maí 1954 ritaði biskup Íslands sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf
og lýsti ítökum Laufáskirkju, sbr. lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum, en í
bréfinu er lýst:
Selför á Flateyjardalsheiði fjórum kúm og tveim hrossum og svo mörgum ám
og geitum, sem sá vill, er á stað býr um sex vikur. Má vera, að þetta sé hið
sama ítak og prestur telur, að heiti „milli Höfðagilja“ og áætlar til upprekstrar
fyrir 300 fjár. Einnig telur prestur þar allan rétt til slægna. Hefur verið nytjað
öðru hvoru. 26

Á níunda áratug 20. aldar kom upp deila á milli annars vegar eigenda
tiltekinna jarða í Grýtubakkahreppi og hins vegar Hálshrepps og kirkjumálaráðherra
um rétt hinna fyrstnefndu til upprekstrar á Vestur-Flateyjardalsheiði. Nánar tiltekið
var deilt um Höfðagiljaland, Almenning, Heiðarhús og Eyvindará. Stefnendur málsins
voru eigendur jarðanna Fagrabæjar, Hléskóga, Lómatjarnar, Syðri-Grundar, Ártúns og
Ness í Grýtubakkahreppi. Aðalkrafa þeirra var að viðurkennt yrði að umræddum
jörðum fylgdi upprekstrarréttur á Flateyjardalsheiði vestan Dalsár. Stefndu voru
kirkjumálaráðherra fyrir hönd kirkjumálaráðuneytisins vegna landsvæðis milli
Höfðagilja og hreppsnefnd Hálshrepps vegna annarra framangreindra landsvæða.
Kröfum jarðeigendanna var hafnað með dómi Hæstaréttar 11. desember 1987 í máli
nr. 83/1986 og í forsendum dómsins segir m.a. svo:
Af því sem fram er komið í málinu þykir verða að ætla að eigendum og
ábúendum jarða þeirra sem áfrýjendur eiga, eða hafa fengið jörðum sínum
skipt úr, hafi verið ljóst, er þeir hófu upprekstur á Flateyjardalsheiði snemma
á þessari öld, svo sem nánar er greint í hinum áfrýjaða dómi, að hinar
einstöku nafngreindu landsspildur á Vesturheiðinni voru í eignarráðum
22

Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 129.
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 129.
24
Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 16.
25
Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 16, 24, 109.
26
Skjal nr. 2 (152).
23
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annarra aðilja. Höfðu og verið byggð býli norðan til á heiðinni sem eigi höfðu
lagst í eyði fyrr en seint á 19. öld, svo sem Eyvindará og Ófeigsá, eða jafnvel
ekki fyrr en eftir aldamót, svo sem Heiðarhús. Umræddar aðstæður verður
einnig að telja hafa verið kunnar öðrum þeim er síðar hafa rekið fé til afréttar
á heiðinni frá jörðum áfrýjenda, þar á meðal þeim sjálfum. Uppreksturinn var
lengi látinn viðgangast átölulaust af landeigendum og til hans virðist jafnvel
hafa verið hvatt af fjallskilastjóra Hálshrepps vegna erfiðra fjallskila á
heiðinni. Verður að líta svo á að umrædd vitneskja áfrýjenda og forvera þeirra
standi því í vegi að áfrýjendur hafi mátt vinna hefð á rétti til upprekstrar á
heiðinni, sbr. 2. gr. hefðarlaga nr. 46/1905. 27

5.3

Almenningur

Landamerkjabréf Almennings á Flateyjardal var útbúið þann 6. desember 1882 og
þinglýst 18. júní 1884. Þar stendur:
Að sunnan er Laufáskirkjuland milli Höfðagilja. Merki milli þess og
Almennings eru í Ytra-Höfðagili neðan frá Heiðará upp þangað, sem gilið
klýfur sig og myndast túnga milli tveggja gilja. Eru þá merkin í Ytra gilinu,
sem liggur beinna fyrir, upp til fjallsbrúnarinnar og er því sleppir beint á efsta
hrygg fjallsins. Að norðan er Heiðarhúsaland. Merki þess og Almennings eru
í Eilífsá, neðan frá Heiðará upp þangað sem Eilífsárgilið beygist í krók suður
á við, þá eftir beinni línu úr gilskróknum upp á hafjallið. Að austan ræður
Heiðaráin merkjunum. 28

Hannes Friðriksson í Austarikrókum skrifaði undir landamerkjalýsinguna. Hún
var samþykkt af Birni Halldórssyni umráðamanni kirkjueigna Laufáss (þ. e. vegna
lands milli Höfðagilja og Heiðarhúsa).
Óársetta og nafnlausa lýsingu á merkjum Almennings á Flateyjardalsheiði er
að finna í skjalasafni Laufásskirkju. Neðan við lýsinguna hefur Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður skrifað að hún sé með hendi séra Björns Halldórssonar, en hann hélt
staðinn 1855-1882. Hún er svohljóðandi:
Ad sunnan er Laufáskirkjuland milli Hofðagilja. Merki milli þess og
Almennings eru í Ytrahöfðagil nedan frá Heiðará upp þangað, sem gilið
klýfur sig og myndast tunga milli tveggja gilja. Eru þá merkin í Ytra gilinu,
sem liggur beinna fyrir, upp til fjallsbrúnarinnar, og er því sleppir upp beint á
efst Hrygg fjallsins. Að norðan er Heiðarhusaland. Merki þess og Almennings
eru í Eilífsá, neðan frá Heiðará upp þangað, sem Eilífsargilið beygist í Krók
suður á við. Þá eptir beinni línu úr gilskróknum upp á háfjallið. Að austan
ræður heiðaráin merkjunum. 29
27

Hrd. 1987/1656. Hliðsjónargagn.
Skjal nr. 2 (1) a-b.
29
Skjal nr. 2 (88) a-b. Þess skal getið að höndin á lýsingu Almenningsins er ekki lík þeirri hendi sem
vitað er að er hendi séra Björns Halldórssonar, sbr. t.d. skjal nr. 2 (82).
28
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Í landamerkjabréfi Þverár í Dalsmynni frá 4. janúar 1883 er merkjum
Almennings lýst svo vegna ítaks Þverár þar:
5. (Ítak í Almenningi í Flateyardalsheiði til grasatekju [tekju, skrifað ofan
línu] og slægna
Merki hans að sunnan er Ytra – Höfðagilsá, þar til gilið klofnar, þá bein
stefna til há fjallsbrúnar.
Merkin að utan eru Eilífsá meðan hún stefnir beint, en úr því (bein [skrifað
ofan línu] stefna [strikað yfir ólæsilega stafi framan við, stefna] til há [há,
ofan línu] brúnarinnar. 30

Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítökunum hafi ekki verið
lýst samkvæmt áskorun 20. maí 1953 og séu því niður fallin. J. Skaptason skrifar
undir þetta.
Jón Sigurðsson lýsir Almenningi svo:
Almenningur heitir landsvæði vestan Dalsár, milli Eilífsár á mörkum
Heiðarhúsa og Höfðagils hins ytra. Þverá átti þar engi og grasatekju, en
Hálshreppur afrétt.

Síðan segir Jón að maður hafi viljað festa bú á Flateyjardalsheiði og farið í
landsbón til allra bænda og landeigenda á heiðinni en fengið afsvör. Þá hafi sá hafið
bæjargerð í Almenningi er hann hugði öllum frjálsan. Þegar baðstofan var risin
mótmæltu hreppsbúar og fékk maðurinn aldrei að flytja þangað. Þetta muni hafa verið
snemma á 19. öld. 31
Páll G. Jónsson í Garði segir í bók sinni Flateyjardalsheiði að tveir séu
eigendur að Almenningi: Þverá í Dalsmynni eigi slægjur allar og leyfi til grasatekju,
en landið allt og grasatekju eigi Hálshreppur. 32
Á níunda áratug 20. aldar kom upp deila á milli annars vegar eigenda
tiltekinna jarða í Grýtubakkahreppi og hins vegar Hálshrepps og kirkjumálaráðherra
um rétt hinna fyrstnefndu til upprekstrar á Vestur-Flateyjardalsheiði. Nánar tiltekið
var deilt um Höfðagiljaland, Almenning, Heiðarhús og Eyvindará. Kröfum
jarðeigendanna var hafnað með dómi Hæstaréttar 11. desember 1987 í máli nr.
83/1986 en um málið vísast að öðru leyti nánar til kafla 5.2.
5.4

Heiðarhús

Heiðarhús voru lögð í kaupmála samkvæmt vitnisburði frá 8. og 17. maí 1417. 33

30

Skjal nr. 2 (49).
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 129.
32
Páll G. Jónsson: Flateyjardalsheiði, bls. 16, 109.
33
Skjöl nr. 2 (204) og nr. 2 (205).
31
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Í skiptabréfi um eignir Bjarna Ólafssonar, 26. september 1492, er Þverá í
Fnjóskadal með „kotinu Heiðarhúsum“ og Vík á Flateyjardal lögð Hólakirkju í
Hjaltadal. 34
Mál Jóns Sigurðssonar og Péturs Bjarnasonar var tekið fyrir á alþingi 6. júlí
1691. Þar var lagt fram gjörningsbréf frá 6. apríl 1681 þar sem Jón gaf Pétri sér til
forsorgunar og framfæris, meðan hann lifði, alla jörðina Þverá 60 hundruð að
dýrleika. Sömuleiðis fól hann honum til meðferðar og umráða kotin Heiðarhús og
Þúfu. Þar sem ekkert kom fram sem gæti raskað ofannefndum gerningum voru þeir
dæmdir gildir af lögréttu. 35
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir um Heiðarhús:
Heidarhus. Bygð hjer um fyrir 60 árum á Flateyjardalsheiði í því landi sem
Þverá á, en hefur nú í eyði legið 14 eður 15 ár.
Dýrleikinn x hndr., og so tíundaðist 4 tíundum, meðan bygt var. 36

Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls var Þverá í Dalsmynni öll með
Heiðarhúsum og Þúfu 60 hndr. að dýrleika.
Sýslumaður, sóknarprestur, hreppstjórar og helstu sveitarmenn veltu vöngum
yfir því á manntalsþingi á Hálsi 23. maí 1788, hvort hægt væri með peningastyrk að
byggja einhverja eyðijörð innan hreppsins. Það var talið allra mikilvægast að
Heiðarhús, sem væru mitt á Flateyjardalsheiði, fengju peningastyrk því að annars
myndi jörðin leggjast í eyði á yfirstandandi vori. Gerðist það gæti skapast mikil hætta
og jafnvel reynst lífshættulegt ferðamönnum sem færu yfir heiðina því að þeir, sem
þar væru á ferð, þyrftu oft á næturgistingu og greiða að halda. Stungið var upp á því
að fátæklingurinn Jón Halldórsson settist þar að en til þess að það gæti gerst þyrfti að
kaupa handa honum bjargræðisskepnur. Ákveðið var að Jón fengi sex ríkisdali í styrk
gegn því að séra Magnús Jónsson, umboðsmaður jarðarinnar, veitti honum einnig
nokkurn styrk. 37
Jón Benediktsson á Stóruvöllum skrifaði Birni Halldórssyni prófasti í Laufási
23. janúar 1874 um hvort hann vildi hafa jarðaskipti á Heiðarhúsum og Íshóli. Hann
vonaðist til þess að prófasti þætti jarðaskiptin hagkvæm fyrir prestakallið og segir að
Heiðarhús séu meiri og miklu vissari eign en Íshóll sem árlega gangi af sér af völdum
náttúrunnar. Prófastur skrifaði stiftsyfirvöldum 7. mars 1874 og mælti með
jarðaskiptunum enda taldi hann þau myndu hvorki verða Laufáskirkju til rýrðar eða
óhagnaðar. Hann taldi Heiðarhús betra land eða í það minnsta vissara jarðnæði og
væri að öllum líkindum miklu óhættara en Íshólslandi við því að eyðast og verða

34

Skjal nr. 2 (211).
Skjal nr. 2 (145).
36
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 105.
37
Skjal nr. 2 (126) a-b.
35
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óbyggilegt af náttúrunnar völdum. Einnig benti prestur á að til óhagræðis væri að
Íshóll væri í þrefalt meiri fjarlægð frá Laufási en Heiðarhús.38
Í bréfi stiftsyfirvalda til landshöfðingja, frá 16. september 1874, samþykkja
stiftsyfirvöld fyrir sitt leyti makaskipti á Laufáskirkjujörðinni Íshóli og
Heiðarhúsum. 39
Björn Halldórsson prestur í Laufási leigði Jóni Helgasyni jörðina Heiðarhús
með samningi sem gerður var 14. mars 1876. Meðal leiguskilmála var að rækta vel
tún og hirða engjar, verja jörðina sem best fyrir öllum skaða og skemmdum, ljá ekkert
af nytjum jarðarinnar og ekki byggja neinum inn á hana né taka nokkurn í
húsmennsku án leyfis landsdrottins. 40
Meðal hjáleigna Þverár er jörðin Heiðarhús samkvæmt jarðamatinu 1804. Þar
kemur einnig fram að hún sé talin 10 hundruð. 41
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Heiðarhús:
Heidarhús talin 10 hndr. ad dyrleika. - ... Uteingisslægjur nær og fjær,
sæmilega grasgefnar og að vidattu i meiralagi, og meir á þurru enn votu;
heygædi i medallagi; Landgjædi til þrifa og mjólkur i betralagi, og
fullkomnasta landrymi. – Til ókosta eru talin ... og ágángur af afrettar geldfé.
- ... 42

Landamerkjabréf Laufáskirkjujarðarinnar Heiðarhúsa var útbúið þann 5. maí
1886 og þinglýst 11. júní 1887. Þar stendur:
1. Að utan er Mógilsá, sem er bein, og eftir henni er stefnan bein uppí
Fjallsbrún.
2. Að austan er Dalsá.
3. Að sunnan Eilífsá meðan stefna hennar bein og úr því er líka stefnan bein
til hábrúnarinnar
4. Að vestan ræður fjallsbrúnin.
(Jörðin Þverá í Dalsmynni á frían upprekstur milli Miðgils og Mógils í
Heiðarhúsalandi). 43

Magnús Jónsson skrifaði undir landamerkjabréfið (hann var einnig
umráðamaður Eyvindarár). Það var samþykkt af Gísla Ásmundssyni vegna
Almennings á Flateyjardalsheiði og Stephani Stephensen.
Á spássíunni við yfirstrikaða textann kemur fram að ítakinu hafi ekki verið lýst
samkvæmt áskorun 20. 5. ‘53 og sé því niður fallið. J. Skaptason skrifar undir þetta.

38

Skjal nr. 2(246) a-b.
Skjal nr. 2(247) a-b.
40
Skjal nr. 2 (82).
41
Skjal nr. 2 (55) a-b.
42
Skjal nr. 2 (57) a-b.
43
Skjal nr. 2 (17) a-b.
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Að ítaki Þverár er vikið í landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 4. janúar 1883
sem var þinglýst 4. júní 1886::
4. Samkvæmt afsalsbréfi fyrir Þverárlandi dags. 24. Maí 1843 og
makaskiftabréfi dags. 8. Júní 1844, á jörðin Þverá frían upprekstur milli
Miðgils og Mógils í Heiðarhúsalandi á Flateyardalsheiði). 44

Þórhallur Bjarnarson biskup skrifaði Stjórnarráðinu 26. janúar 1910. Í bréfi
sínu greinir hann frá því að prófastur Suður-Þingeyjarsýslu hafi skrifað sér um að
kirkjujörðin Heiðarhús á Flateyjardal liggi í eyði og ekkert útlit sé fyrir að hún muni
byggjast á ný. Prófastur hafi því lagt til að spýtnarusl úr kofunum á jörðinni verði nýtt
til byggingar sæluhúss sem ráðgert er að koma þar upp. Biskup tekur undir það að lítil
von sé til þess að jörðin byggist á ný en landið ætti eigi að síðar að geta orðið
allverðmætt sem „afréttarland“. Einnig bendir hann á nauðsyn þess að sæluhús sé reist
á Flateyjardalsheiði eftir að byggð lagðist af í Heiðarhúsum 45
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Heiðarhúsa hafi verið þinglesin 1887. Eftirfarandi upplýsingar um Heiðarhús eru
einnig fengnar úr matinu:
Jörðin hefir verið í eyði um langan tíma og hús öll og mannvirki fyrir löngu
horfin, en nýlega byggt þar upp sæluhús fyrir ferðamenn. Landrými mikið og
kjarnaland, en snjóþyngsli og vorharðindi afarmikil. Landið liggur á miðri
Flateyjardalsheiði og hefir eigi verið unnt að hafa önnur not landsins, en fyrir
upprekstur fjár og hann eigi eptir sóttur, þar sem afrétt er svo geysi
víðáttumikil á alla vegu umhverfis. 46

Samkvæmt matinu er Grenivíkurprestur umráðamaður Heiðarhúsa.
Að sögn Jóns Sigurðssonar er ekki kunnugt um búskap í Heiðarhúsum á 18.
öld, en árið 1800 flutti þangað Þorsteinn Grímsson. Virðist sem byggð í Heiðarhúsum
hafi staðið samfellt til ársins 1904 er þau fóru í eyði. Eftir það hafi löngum verið
heyjað þar, bæði tún og engi, af Fnjóskdælum eða utan af Flateyjardal.47
Landbúnaðarráðherra seldi Hálshreppi eyðijörðina Heiðarhús með öllum
gögnum og gæðum 22. maí 1978. 48
Á níunda áratug 20. aldar kom upp deila á milli annars vegar eigenda
tiltekinna jarða í Grýtubakkahreppi og hins vegar Hálshrepps og kirkjumálaráðherra
um rétt hinna fyrstnefndu til upprekstrar á Vestur-Flateyjardalsheiði. Nánar tiltekið
var deilt um Höfðagiljaland, Almenning, Heiðarhús og Eyvindará. Kröfum
jarðeigendanna var hafnað með dómi Hæstaréttar 11. desember 1987 í máli nr.
83/1986 en um málið vísast að öðru leyti nánar til kafla 5.2.

44

Skjal nr. 2 (47).
Skjal nr. 2 (143).
46
Skjal nr. 2 (59).
47
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 128-129.
48
Skjal nr. 39 (4).
45

1013

1014

5.4.1

Mógil, land milli Mógilja (á Flateyjardalsheiði)

Í máldaga- og kaupbréfi fyrir Þórisstöðum á Svalbarðsströnd 22. apríl 1473 segir:
Svo og ætti Þorestader landeign ut a Flateyardalsheidi og gielldfiär rekstur a
millum mögilia til motz vid Gardswijk. 49

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir í kaflanum um
Þóroddsstaði /Þórisstaði:
Afrjettarlandspart nokkurn á jörðin á Flateyjardalsheiði hjá Mógiljum. Þángað
er full þingmannaleið, og því hefur jörðin ekkert gagn af þessu afrjettarlandi.
50

Í sömu bók segir í umfjöllun um Garðsvík á Svalbarðsströnd:
Afrjettarland nokkuð er sagt að jörðin eigi, sem hún getur þó ei nytkað fyrir
fjarlægðar sakir, sem áður segir um Þóroddsstaði. 51

Einnig er minnst á eyðibýlið Mógil í Jarðabókinni:
Mogyl heitir býlisgrey hjer næst í landsparti þeim, sem Garð<s>vík á
Svalbarðsströnd á á Flateyjardalsheiði. Það var bygt um eitt ár fyrir 50 árum,
en hvorki áður nje síðan. 52

Ekkert landamerkjabréf hefur fundist fyrir Mógil eða yngri heimildir um rétt
jarðanna Þórisstaða og Garðsvíkur til þessa lands.
Eftirfarandi er í sýslulýsingu Jóns Sigurðssonar:
Mógil. Mógilsárnar eru tvær og koma báðar um gróna smádali vestan af fjalli.
Landið á milli þeirra var eign Garðsvíkur á Svalbarðsströnd. Við hina nyrðri
stóð kot, sem Mógil nefndist. Það var að vísu byggt um 1600 og ef til vill
áður, en aldrei síðar. 53

5.5

Eyvindará (Laufáshagi)

Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Laufáskirkja á:
afriett er Laufäshagi heytir.54

Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar, sem er frá 1461-1510, segir um Laufáskirkju:
ijtem aa kirkian afriett aa flaateyiardalsheide er heiter laufasshaghi j millum
eyuindaraar oc mogils ytra. en jtala er þar sauda rekstr fra sualbardi. 55

Þetta er staðfest í Sigurðarregistri en eldri hluti þess er frá 1525. 56
49

Skjal nr. 2 (206).
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 15.
51
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 17.
52
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 104.
53
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 127.
54
Skjal nr. 2 (184).
55
Skjal nr. 2 (198).
56
Skjal nr. 2 (219).
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Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási frá 1635 segir m.a. um eignir
Laufáskirkju:
item er halldit kirkiann eige Eivindarär land á Flateyardalsheide (afrett) 57

Jón Magnússon tók við Laufásprestakalli 1637 og hélt til 1675 en frá þeim
tíma er óársett lögfesta hans fyrir eignum og ítökum kirkjunnar. Þar lögfestir hann
m.a. „afrétt“ þá er kallast Laufáshagi og liggur á milli Eyvindarár og ytra Mógils. 58
Í úttekt sem gerð var í Laufási 29. maí 1676, þegar séra Markús Geirsson tók
við staðnum, voru m.a. talin upp kúgildi á kirkjujörðinni Eyvindará. 59
Markús Geirsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 22. apríl
1678. Þar lögfestir hann m.a. „afrétt“ þá er kallast Laufáshagi sem liggur á milli
Eyvindarár og ytra Mógils. Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi á
Grýtubakka en sama lögfesta var einnig lesin upp við Laufáskirkju fyrsta sunnudag
eftir trinitatis 1681, á sama stað 18. júní 1682 og loks aftur á manntalsþingi á
Grýtubakka 30. apríl 1710. 60
Fram kemur í skoðun Laufáskirkju 10. apríl 1686 að kirkjan eigi:
Eivindar aa, þegar bigd fæst landsk. 30 al. ... 61

Í vísitasíu Einars biskups Þorsteinssonar í Laufási 4. ágúst 1694 segir:
Item á kyrkian afriett á Flateyardals heydi sem nú er bigd, og heyter Laufass
hægi, i millum EyVindar Ar og Mógils ytra, enn itala er þar... 62

Eyvindará er talin kirkjujörð og sögð byggð úr landi Laufáskirkju í vísitasíu
Björns biskups Þorleifssonar 21. maí 1701. Þar er eftirfarandi að finna um
Laufáshaga:

57

Skjal nr. 2 (180).
Skjal nr. 2 (68) a-b. Um embættistíð Jóns Magnússonar, sjá Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta á
Íslandi, bls. 292. Það sama kemur fram í lögfestu séra Þorsteins Geirssonar frá 24. júní 1686 sem lesin
var upp við Laufáskirkju en sá lestur var endurtekinn á sama stað 5. júní 1687 og 29. júní 1688, sbr.
skjal nr. 2 (70) a-b.
59
Skjal nr. 2 (63).
60
Skjal nr. 2 (69) a-b. Það sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr. skjal nr. 2
(71) a-b. Sömu upplýsingar er að finna í lögfestu séra Stefáns Einarssonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 11. maí 1751 og á sama stað 9. maí 1763 en einnig fyrir söfnuðinum í
Laufáskirkju 13. júní 1762 og á sama stað fimmta sunnudag eftir páska 1765, sbr. skjal nr. 2 (72) a-b.
Þar bannar þó prestur einnig allan lambarekstur og grasatekju í ítökum staðarins á Flateyjardalsheiði.
Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp oftar en einu sinni á
manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási: Lögfesta séra Jóns
Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770 en hann bannar reyndar lambaog hrossarekstur ásamt grasatekjunni, lögfesta séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta
séra Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og
lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí 1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal
nr. 2 (79) a-b.
61
Skjal nr. 2 (104) a-b.
62
Skjal nr. 2 (108) a-b.
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Jtem ä kirkiann afriett ä flateyardalsheidj sem nu er obigd til slægna, & heiter
Laufässhagi, J millum Eivindarär og Mógils Jtra, enn Jtala er þar,
Saudarekstur fra Svalbarde, ... 63

Í vísitasíu Steins biskups Jónssonar árið 1715 er sagt hið sama nema ítölunni,
sauðarekstri frá Svalbarði, er sleppt. 64
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir í umfjöllun um
Laufás:
Heimalönd staðarins eru þessi: …
Eyvindará á Flateyjardal, og í eyði. 65

Síðar í Jarðabókinni er umfjöllun um Eyvindará. Hún er sögð hafa verið í eyði
undanfarin 14 eða 15 ár. Býlið sé kallað heimaland Laufáss og dýrleikinn því óviss,
því að kotið tíundaðist aldrei. Grasatekja var lítil, hvannatekja og rótagröftur fyrir
heimilið, engjar engar nema það lítið, sem hent yrði úr svarðleysu kelduföllum,
úthagarnir góðir og miklir. Enginn brúkaði nú þetta kot eða land þess til nytja. 66
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724 er minnst á afbýli Laufáss:
Eivindaraa Eide kot. gielldst echert af langsamlega 67

Geir Magnússon prestur í Laufási segir í skýrslu um tekjur kirkjunnar frá 2.
september 1730 að Eyvindará hafi aðeins verið í byggð í eitt ár í samanlagðri
embættistíð hans, föður hans og föðurbróður hans. 68 Í skýrslu Geirs kemur líka fram
að Laufáskirkja eigi „afrétt“ á Flateyjardalsheiði sem heiti Laufásshagi og liggi á milli
Eyvindarár og ytra Mógils en þangað sé sauðarekstursítala frá Svalbarði. 69
Við prófastsvísitasíu í Laufási 1735 segir Þorleifur Skaftason að Eyvindará sé
nú óbyggð. 70
Í skrá yfir eignir Laufáskirkju eftir afhendingu 1738, sem er færð í kirkjustól
næst á eftir eignaskrá séra Magnúsar Ólafssonar árið 1635, segir um Eyvindará:
Eyvindaraa ädur bygdj Stadarens afrettarlande ä Flateyar Dals heide, enn nú
langvaranlega i Eyde vered, enn fyrer landsens brúkun giallda Näbüar ä Hofe
ä flateyardal 20 ál. Kúgl. 0 71

Í greinargerð um Laufásprestakall frá 1782 kemur fram að kirkjan eigi „afrétt“
á Flateyjardalsheiði, milli Eyvindarár og ytra Mógils, sem heiti Laufáshagi. Fram
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kemur að þetta land sé einnig kallað Eyvindará en sú jörð hafi ekki byggst undanfarin
100 ár að undanskildum 3-4 árum þrátt fyrir að jörðin hafi verið margsinnis boðin
upp. 72
Gunnar Hallgrímsson prestur í Laufási byggði Örnólfi Ólafssyni Eyvindará
með bréfi dagsettu 16. desember 1823. Í bréfinu segir að land Eyvindarár sé á
Flateyjardalsheiði og að Örnólfur skuli strax á næstkomandi vori hefjast handa við að
byggja upp jörðina sem hefur líkast til verið í eyði því að engin hús virðast hafa verið
þar. Presturinn mæltist jafnframt til þess að Guðmundur bóndi á Hofi fengi
vandkvæðalaust að hleypa lömbum sínum í land Eyvindarár við næstu fráfærur og svo
lengi sem um semjast kunni. Örnólfur hefur búið á jörðinni a.m.k. til 1828 en 25.
október 1827 voru ákvæði byggingarbréfsins framlengd um eitt ár.73
Jarðamatið 1849-1850 segir svo um Eyvindará:
Eivindará ómetin kirkjueign. Tun er svo ad ekki verdur talid, eingjareitur
fjarlægar, og heÿvondar; landrymi mikid, og gott til mjólkur og þrifa;
vetrarbeitarlaust, og álitid næsta óbyggiligt. - ...74

Björn Halldórsson prestur í Laufási leigði Guðmundi Jónatansssyni, bónda á
Brettingsstöðum, Eyvindarárland á Flateyjardalsheiði fyrir 10 kr. í árlega leigu með
bréfi gerðu 3. desember 1878. 75
Landamerkjabréf „Laufáshaga eða Eyvindarárlands“ var útbúið þann 5. maí
1886 og þinglýst 11. júní 1887. Í bréfinu stendur eftirfarandi:
1. Að austan ræður Dalsá.
2. Að sunnan Mógilsá neðan frá Dalsá. Er stefna Mógilsárinnar bein og ræður
stefnunni beint á fjall upp –
3. Að vestan ræður fjallsbrúnin.
4. Að utan Eyvindará 76

Magnús Jónsson [í Laufási, sem jafnframt var umráðamaður Heiðarhúsa]
skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Gísla Ásmundssyni
umráðamanni Hofs og hálfra Brettingsstaða, Stefáni Stefánssyni umráðanda
Knarrareyrar og St. Stephensen. Sá síðastnefndi samþykkti vegna Brettingsstaða sem
voru að hálfu eign landssjóðs.
Hinn 4. maí 1954 ritaði biskup Íslands sýslumanninum í Þingeyjarsýslu bréf
og lýsti ítökum Laufáskirkju, sbr. lög nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum, en í
bréfinu segir svo:
Laufáshagi í Flateyjardalsheiði millum Eyvindarár og Mógils ytra. Í
matsgjörð Laufáss 9. júní 1920 er þessa ítaks getið og nefnt þar
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upprekstrarland á Flateyjardalsheiði. Að sögn prestsins er land þetta nú nefnt
Saurbrýr og talið hæfilegt upprekstrarland fyrir 900 fjár. Hefur prestur leigt
það undanfarin ár. 77

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjueignarinnar
Eyvindarár hafi verið þinglesin 1887. Þar eru einnig eftirfarandi upplýsingar:
Jörðin hefir verið í eyði síðan um árið 1870. Hús öll og mannvirki fyrir löngu
eyðilögð. Landrými mikið og kjarnaland, nú notað fyrir upprekstrarland. 78

Samkvæmt matinu var Grenivíkurprestur umsjónarmaður Eyvindarár.
Jón Sigurðsson í Yztafelli segir um Eyvindará í sýslulýsingu sinni:
Bærinn stóð á eyrargrund sunnan samnefndrar ár og átti land suður
Eyvindardal og Þverárfjall og undirlendi með Dalsá að Saurbrúm og síðar að
Mógiljum. Þetta er gott sauðland, en fremur engjarýrt. ... Enn benda fornir
vallargarðar á stórbýli, en viður er nú vaxinn langt inn fyrir forna garða.
Jörðin fór í eyði rétt fyrir 1700, og er ekki vitað um byggð þar á 18. öld. ...
Endurbyggt var 1818. 79

Búið var á Eyvindará nokkuð samfellt 1818-1872, er hún fór að fullu í eyði. 80
Landbúnaðarráðherra seldi Hálshreppi „eyðijörðina“ Eyvindará með öllum
gögnum og gæðum 22. maí 1978. 81
Á níunda áratug 20. aldar kom upp deila á milli annars vegar eigenda
tiltekinna jarða í Grýtubakkahreppi og hins vegar Hálshrepps og kirkjumálaráðherra
um rétt hinna fyrstnefndu til upprekstrar á Vestur-Flateyjardalsheiði. Nánar tiltekið
var deilt um Höfðagiljaland, Almenning, Heiðarhús og Eyvindará. Kröfum
jarðeigendanna var hafnað með dómi Hæstaréttar 11. desember 1987 í máli nr.
83/1986 en um málið vísast að öðru leyti nánar til kafla 5.2.
5.5.1

Saurbrúarkot

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 hefur þetta um Saurbrúarkot:
Saurbruarkot, hefur í eyði legið 39 ár, en bygt um nokkur ár þar fyrir, og er
kallað heimaland Laufásstaðar so sem Eyvindará <á> Flateyjardal.
Landskuld meinast að verið hafi x eður xx álna virði. 82

Jón Sigurðsson í Yztafelli hefur þetta um Saurbrúarkot í sýslulýsingu sinni:
Bærinn stóð rétt sunnan við á þá, sem við kotið er kennd, og átti land að
Mógilsá ytri. Er nú land þetta nefnt Saurbrýr. Laufás hefur jafnan átt landið,
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og fylgdi það síðar Eyvindará. Byggð féll þarna niður að fullu 1673 og hafði
áður verið stopul. 83

Páll G. Jónsson nefnir Saurbrúarkot, þar sem eftir tóftarbrotum að dæma muni
einhvern tíma hafa verið bústaður.84
5.6

Brettingsstaðir

Brettingsstaða er getið í Ljósvetninga sögu, sem Björn Sigfússon telur frá miðri 13.
öld. 85
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að
Flateyjarkirkja eigi hálfa Brettingsstaði. 86
Hálfir Brettingsstaðir eru taldir með eyðijörðum Möðruvallaklausturs, 6.
nóvember 1447. 87 Samkvæmt Sigurðarregistri, en eldri hluti þess er frá 1525, eru
hálfir Brettingsstaðir eign Hólastóls og hálfir Möðruvallaklausturs. 88
Brettingsstaðir eru í kúgilda-, landskulda- og tíundaskrá Hólastóls 25.
desember 1550. 89
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Brettingsstaði 10
hundruð að dýrleika, úthaga góða og mikla. 90
Samkvæmt jarðamatinu 1804 voru Brettingsstaðir á Flateyjardal að hálfu í
eigu Möðruvallaklausturs og að hálfu í eigu hins aflagða Hólastóls. Í matinu kemur
einnig fram að Brettingsstaðir séu sagðir 10 hundruð og að skriður ógni úthaga. 91
Minnst er á Brettingsstaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar kemur fram:
Brettings-stadir talid 10 hndr. ... Uteingi mestallt fjarlægt, slitrótt, bædi a
þurru og votu; vidatta talsverd, en heyid framar létt; Sumarhagar nógir,
sæmilega landgott til þrifa og mjólkur; vetrarbeit eingin, ... 92

Landamerkjabréf Brettingsstaða er frá 14. apríl 1885 og því þinglýst 4. júní
1886. Þar kemur eftirfarandi fram:
1. Að utan milli Jökulsár og Brettingsstaða, eru merki í miðjan Botnahrygg,
beina stefnu á Sjónarhól, þaðan ofan Merkihrygg til Víkurvatns, og svo skilur
ósinn úr vatninu lands eður fjörueign Víkur og Brettingsstaða, og ræður svo
bein stefna úr honum til áðurnefnds Merkihryggjar.
2. Að sunnan milli Laufáskirkjulands (Eyvindarárlands) og Brettingsstaða
ræður Eyvindará.
83
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3. Að austan milli Brettingsstaða og Hofs, ræður Urriðalækur yzt beint í
Merkivörðu á mölinni og svo beint til sjávar. Eru svo merkin beint frá
upptökum Urriðalækjar, eftir Nýputjörn, Kyl, Brennivínskeldu, Reiðgötum
utan við Þverá, Sellæk ofan við Laugból, eftir miðri Startjörn í Mjóadalshól,
þaðan eftir brekku brúnunum suður að Eyvindará. 93

Stephan Stephensen, umboðsmaður og Gísli Ásmundsson, umsjónarmaður
hálfrar jarðarinnar, skrifuðu undir landamerkjabréfið. Það var samþykkt af: Einari
Ásmundssyni vegna Jökulsár og Magnúsi Jónssyni [presti í Laufási] umráðamanni
Eyvindarárlands.
Virðingargerð á Brettingsstöðum fór fram 29. maí 1912 vegna fyrirhugaðrar
sölu hálfrar jarðarinnar, þ.e. þeim hluta sem bóndinn Páll Guðmundsson bjó á. Í
virðingunni segir að land jarðarinnar sé um sex kílómetrar á lengd meðfram brattri
fjallshlíð og að undirlendi sé mjög lítið. Meirihluti fjallshlíðanna sé vaxinn fjalldrapa
og lyngi, hálfdeigjumýrar séu hér og þar um landið en þær séu aðalengi jarðarinnar þó
venjulega séu þær graslitlar. Jörðin er sögð snjóasæl og þ.a.l. er vetrarbeit stopul.
Hálfir Brettingsstaðir voru seldir Páli Guðmundssyni ári síðar og afsalið dagsett 4.
ágúst 1913. 94
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Brettingsstaða hafi
verið þinglesin 1886. Þar segir og:
Engjarnar liggja að nokkru allfjarri.
Búfjárhagar: Beitiland gott fyrir allan búfénað, víðlent, ... Vetrarbeit því
stopul, en kjarngóð er hennar nýtur. Fjárgeymsla erfið, því landið liggur að
afrétt. ... Afrétt á jörðin nægilegan fyrir sitt fé, en lítið frekar. ... Ágangur
nokkur, bæði af afréttarfé og umferð, ... 95

Í sýslulýsingu Jóns Sigurðssonar í Yztafelli er eftirfarandi um Brettingsstaði:
Jörðin var löngum talin önnur mesta jörð í Hálshreppi, næst Sigríðarstöðum.
Landrými er mikið, bæði í fjalldölum og hlíðum inn til heiðar, allt að
Eyvindará, og á láglendi með fjöllunum. ...
Brettingsstaða getur fyrst í Finnbogasögu og eru taldir landnámsjörð, en þó
eigi höfuðból byggðarinnar. En um 1060 bjó þar Þórarinn Höskuldsson,
Þorgeirssonar goða á Ljósavatni, og þá hlýtur jörðin að hafa verið orðin
höfuðból þar nyrðra. 96

Brettingsstaðir fóru í eyði árið 1953. 97
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5.7

Finnastaðir

Finnastaðir með öllum gögnum og gæðum voru goldnir Hólakirkju í sektir vegna
frændsemispjalla 20. ágúst 1478. 98
Ólafur Rögnvaldsson biskup nefnir Finnastaði meðal jarða sem fengnar voru í
sektir og sakeyri og hann lagði til Hólakirkju 30. júlí 1479.99
Finnastaðir, ásamt annarri 15 eða 16 hndr. jörð, voru látnir í makaskiptum fyrir
Víkingavatn, 24. september 1551. 100
Finnastaðir voru 15 hundruð að dýrleika samkvæmt Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712. Grasatekja var þar lítil. 101
Sjálfseignarjörðin Finnastaðir er sögð 16 hundruð samkvæmt jarðamatinu
102
1804.
Fjallað er um Finnastaði í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur m.a.:
Finnastaðir; að fornu taldir 15 hndr. að dýrleika. ... Engi liggur á slitríngi
uppum fjall, og innanum bithaga, sæmilega greiðfært, enn fremur snöggt og
grýtt, gjefur 70 hesta af léttíngsheyi. Landrými má heita sæmilegt fyrir allann
búfjenað, og í betra meðallagi að málnytu og þrifum, og eins til vetrar
útbeitar. ... 103

Landamerkjabréf Finnastaða var gert í nóvember 1883 og þinglesið 16. júní
1884. Þar segir:
Landamerki á milli Hjalla og Finnastaða eru að neðan talin og uppeftir í læk
þann, sem rennur við túnið að norðan og uppá svonefnda Hjallabrekku, svo
liggja merkin suður eftir brekkunni suður í læk þann, sem kallaður er
Hamarslækur, síðan fylgja merkin læk þessum, sem rennur í smábugðum í
fjallinu uppá svonefnda Viðrabrún, þar <er> uppspretta lækjarins. Eftir
Viðrabrún þessari hefir verið talið að landamerki liggi suður í Finnastaðaá, og
svo fylgi merkin ánni, sem hefir upptök sín undan sunnanverðum Kaldbak.
Lengst eiga Finnastaðir land til fjalls í Þverdalsá, sem aðskilur landamerki,
eða land á milli Gils í Fjörðum og Finnastaða, og austur í Trölladalsá, sem þá
aðskilur land milli Finnastaða og Grenivíkur. Á þessi hefir upptök sín undan
svonefndum Þrepskildi. Þrepskjöldur þessi er mjór melhryggur, og undan
honum að innan eða vestan kemur á og heitir hún Grenjá, og aðskilur hún
glöggt land milli Grenivíkur og Finnastaða alla leið til sjávar. 104

Undir bréfið skrifar J. Jónsson [á Munkaþverá] eigandi Finnastaða. Samþykkir
voru: Oddur Ólafsson vegna Grenivíkur, G. Ólafsson [prestur í Höfða] vegna Gils í
Fjörðum og Þorsteinn Jónasson og Halldór Jóhannesson vegna Hjalla.
98
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Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Finnastaða hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Finnastaði eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar snöggar, greiðfærar og fremur þurlendar. Slitróttar og fjarri. ...
Búfjárhagar: Sumarhagar víðlendir og góðir fyrir sauðfé, slæmir fyrir gripi.
Vetrarbeit engin. Næðingasamt fremur. Snjóþungt. Landið kjarngott og
fremur nærri. ... Ágangur af afréttarfé. 105

Finnastaðir I hafa verið í eyði síðan árið 1968. 106 En tvíbýli hafði verið á
Finnastöðum síðan árið 1918. 107
5.8

Hjalli

Elsta heimild um Hjalla er í skrá um hálfkirkjur og bænhús frá því um 1461 en þar
segir að bænhús sé á Hjalla. 108
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Hjalla 30 hundruð
að dýrleika og úthaga bjarglega. 109
Lögfesta fyrir sjö hundruðum í jörðinni Hjalla var lesin upp á manntalsþingi á
Grýtubakka 4. júní 1736. Inntaks lögfestunnar er hins vegar ekki getið. 110
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Hjalli, sem er sjálfseignarjörð, er sagður 20
hundruð. Þar kemur einnig fram að skriður skemmi úthagann. 111
Um Hjalla er m.a. þetta í jarðamatinu 1849-1850:
Hjalli áður talinn 20 hndr. að dýrleika. ... Engjaslægjur liggja á slitríngi,
innanum bithaga, og gefa 80 hesta, af sæmilega góðu heyi. Búfjárhagar eru
fremur litlir enn í meðallagi að kostum. ... 112

Landamerkjabréf Hjalla var samið í janúar 1884 en þinglesið 16. júní 1884:
Að utan móts við Hringsdal, ræður frá sjó svonefndur Kleyfarlækur upp í
Lýsishólatjörn, og svo beina línu í Grjótskálarhnjúk, síðan beina
sjónhendingu upp að Kaldbakshrauni.
Að sunnan ræður móts við Finnastaði frá sjó, svonefndur Menislækur upp á
svokallaða Hjallabrekku, svo liggja merkin eftir brekkuröðinni suður í læk
þann, sem kallaður er Hamarslækur, síðan fylgja merkin læk þessum, sem
rennur í smábugðum í fjallinu upp á svonefnda Viðrabrún, þar er uppspretta
lækjarins, síðan eftir Viðrabrún í suður í Finnastaðaá og svo fylgja merkin
ánni, sem hefir upptök sín undan sunnanverðum Kaldbak. 113
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Eigendur Hjalla, Þorsteinn Jónasson og Halldór Jóhannesson, skrifuðu undir
bréfið. Það var samþykkt af: Kristjáni Kristjánssyni eiganda hálfs Hringsdals og Gísla
Jónassyni umráðamanni hálfs Hringsdals og Jóni Jónssyni á Munkaþverá eiganda
Finnastaða.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hjalla hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Hjalla eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Beitland fremur kjarngott. Sumarbeit sauðfjár góð. Slæmir
gripahagar; skjólgott fremur. Snjó þungt og því lítil vetrarbeit. ... Ágangur
talinn af afréttarfé. 114

Fólk mun ekki hafa verið til heimilis á Hjalla síðan upp úr 1980.115
5.9

Hringsdalur

Hringsdals finnst fyrst getið í skrá um hálfkirkjur og bænhús frá árinu 1461 vegna
bænhúss þar. 116
Jarðirnar Hringsdalur og Svínárnes voru settar í borgun vegna arfs í samningi
frá 4. september 1482. 117
Hringsdalur var seldur með Grýtubakka og Hlíðskógum/Hléskógum fyrir Ás í
Kelduhverfi m.m. 14. júlí 1531.118
Hringsdalur var 20 hundruð að dýrleika að sögn Jarðabókar Árna og Páls frá
1712. Hvannatekja var þar lítil í ógönguklettum og úthagarnir fordjarfaðir af
skriðum. 119
Á manntalsþingi á Grýtubakka 4. júní 1736 var lesin upp lögfesta séra Geirs
Markússonar fyrir Hringsdal, eignarjörð hans, með hennar tilteknum landamerkjum.
Inntaks lögfestu er hins vegar ekki getið. 120
Hringsdalur, sem er sjálfseignarjörð samkvæmt jarðamatinu 1804, er sagður
16 hundruð. Þar kemur einnig fram að skriður skemmi úthagann. 121
Um Hringsdal segir m.a. í jarðamatinu 1849-1850:
Hríngsdalur, að fornu talinn 15 hndr. að dýrleika. ... Engi liggur á slitríngi í
bithaganum, fremur grýtt og snöggt, og gjefur 90 hesta af meðalheyi.
Landrými sæmilegt, en þó talið létt til kosta, enn til vetrar beitar í betra lagi.
... 122

114

Skjal nr. 2 (61).
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 89.
116
Skjal nr. 2 (201).
117
Sjá skjal nr. 2 (skjalaflokkur B.1. og B.5., Ísl. fbrs. VI, 452-453).
118
Skjal nr. 2 (220).
119
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 44-45.
120
Skjal nr. 2 (A.6.14.).
121
Skjal nr. 2 (56) a-b.
122
Skjal nr. 2 (58) a-b.
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Landamerkjabréf Hringsdals er dagsett 3. janúar 1890 og þinglesið 17. júní
sama ár. Þar segir:
Að utan móts við Svínárnes, ræður klettur eða drangi í fjörunni, sem kallaður
er „Meri“ og beina línu í svokallaðan „Mosaklett“, þar langt upp undan upp
við fjallsrætur og úr því beina línu á fjall upp. Að sunnan móts við „Hjalla“
ræður „Kleyfalækur“, er rennur úr syðri enda „Torfdalstjarnar“ ofan í sjó milli
bæjanna, og aftur beina stefnu úr téðum tjarnarenda upp í miðjan
„Grjótskálahnjúk“, sem er ofarlega í fjallinu, og þaðan beint á fjallsbrún
upp. 123

Bréfið er undirritað af Kristjáni Kristjánssyni og Oddi Þorsteinssyni.
Samþykkt af: Þorsteini Jónassyni vegna Hjalla og J. V. Havsteen vegna Svínárness.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hringsdals hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Hringsdal eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Gripahagar góðir. Beitlandið kjarngott til fjallsins, léttara
niðrum. Snapasamt á vetrum. Smalamennska hæg. ... Ágangur nokkur af
afréttarfé. 124

Hringsdalur fór í eyði árið 1932 en jörðin var nytjuð frá Finnastöðum, t.d. voru
þar fjárhús til ársins 1946. 125
5.10 Svínárnes
Svínárnes er nefnt í samningi um arfaskipti 16. september 1463 samkvæmt vitnisburði
25. febrúar 1464. 126
Bænhús var á Svínárnesi samkvæmt skrá um hálfkirkjur og bænhús árið
127
1461.
Hálft Svínárnes er sagt 20 hundruð að dýrleika í skrá yfir jarðir, sem Jón
biskup Arason fékk Hólastóli í skiptum fyrir aðrar, 1. september 1552. 128
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Svínárnes 40
hundruð að dýrleika. Úthagar voru litlir og hrjóstrugir. 129
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að helmingur Svínárness tilheyri hinum
aflagða Hólastóli. Jörðin er sögð 30 hundruð. 130
Í jarðamatinu 1849-1850 segir eftirfarandi um Svínárnes:

123

Skjal nr. 2 (22) a-b.
Skjal nr. 2 (61).
125
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 100.
126
Skjal nr. 2 (202).
127
Skjal nr. 2 (201).
128
Skjal nr. 2 (227).
129
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 45-46.
130
Skjal nr. 2 (56) a-b.
124
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Svínárnes áður talin 40 hndr. að dýrleika. ... Engi er reitíngslegt innanum
bithaga, undirorpið grjóthruni og Snjóflóðum; og fást af því að meðaltali 140
hestar af léttu heyi. Búfjárhagar eru litlir, og léttir til málnytu. ...131

Landamerkjabréf Svínárness frá 10. október 1883 var þinglesið 16. júní 1884.
Þar segir:
Að utanverðu ræður til móts við Steindyr Marklækur, sem rennur í gili ofan
úr fjalli og niður í sjó.
Að sunnan til móts við Hringsdal eru merki um klett þann eða dranga í
fjörunni, sem Meri er kallaður, og þaðan beina línu uppí svokallaðan
Svartaklett skammt fyrir neðan fjallsrætur, en síðan úr klettinum beint á fjall
upp. 132

Bréfið er gert af Sigurði Guðnasyni á Ljósavatni fyrir hönd Jóns Austmanns.
Það er samþykkt af: Sigurði Stefánssyni á Steindyrum, Gísla Jónassyni á Svínárnesi
og Kristjáni Kristjánssyni í Hringsdal.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Svínárness hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi er einnig fengið úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland sæmilega víðlent. Fremur kjarngott til fjallsins, léttara
til sauðfjárbeitar niðrum. Sumarhagar góðir fyrir hross, lakari fyrir kýr.
Snjóþungt og næðingasamt. Vetrarbeit því ekki. 133

Í landi Svínárness var um aldamótin 1900 byggt grasbýlið Jaðar. 134 Það fór í
eyði árið 1957 og Svínárnes árið 1959. 135
5.11 Steindyr
Steindyr með gögnum og gæðum voru á meðal þeirra jarða sem Jón biskup Arason
fékk í sinn hlut í jarðakaupum sem hann átti við Jón Magnússon 18. september
1532. 136
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir dýrleika
Steindyra 15 hundruð. Úthagar voru litlir og hrjóstrugir til fjallsins.137
Sjálfseignarjörðin Steindyr er sögð 10 hundruð að dýrleika í jarðamatinu
1804. 138
Í jarðamatinu 1849-1850 segir m.a. um Steindyr:
Steindyr, áður metin 10 hndr. að dýrleika. ... Búfjár hagar eru léttir og léttir til
kosta, og litlir að víðáttu, og Útbeit léleg. ... 139
131

Skjal nr. 2 (58) a-b.
Skjal nr. 2 (40) a-b.
Skjal nr. 2 (61).
134
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 101.
135
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 95.
136
Skjal nr. 2 (221).
137
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 46.
138
Skjal nr. 2 (56) a-b.
139
Skjal nr. 2 (58) a-b.
132
133
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Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Steindyra virðast ekki
þinglesin og að þeirra sé ekki getið í lýsingu jarðarinnar. Í matinu eru m.a. eftirfarandi
upplýsingar um jörðina:
Búfjárhagar. Fremur þrönglent. Sumarbeit heldur létt fyrir allan fénað.
Snjóþungt. Næðingasamt. Fjárgeymsla hæg. 140

Ekkert landamerkjabréf hefur fundist fyrir Steindyr en eigandi jarðarinnar
skrifaði undir landamerkjabréf jarðanna Skers og Svínárness.
Steindyr fóru í auðn árið 1930. 141
5.12 Sker/Þernusker
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Höfðakirkja eigi
þriðjung í reka á „þernuskiere“ 142
Þernusker með öllum gögnum og gæðum var ásamt fleiri jörðum látið í
makaskiptum 10. maí 1464 samkvæmt vitnisburði 23. janúar 1471. 143
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Þernusker/Sker
12 hundruð að dýrleika með bjarglega úthaga.144
Á manntalsþingi á Grýtubakka 12. maí 1720 óskaði Þorlákur Benediktsson að
sýslumaður gerði sér lög og rétt um þá tíund sem enn hafi ekki verið goldin til
Grýtubakka af jörðinni Þernuskeri þann tíma sem jörðin stóð í eyði. Þorlákur krafði
Sigfús Þorláksson, umboðsmann jarðarinnar, um tíundina í bréfi síðastliðið vor og
framlagði bréf Sigfúsar frá 1718 þar sem hann lofaði að bæta tíundarbrestinn.
Sýslumaður sagði Sigfús skyldugan til þess að efna loforð sitt og gaf honum aðvörun
þar að lútandi. 145
Sjálfseignarjörðin Sker er sögð 12 hundruð í jarðamatinu 1804. Þar kemur
einnig fram að á jörðinni sé silungsveiði sem svari arði af hálfri kú. Þá er sagt í matinu
að skriður og snjóflóð séu á tún og úthaga. 146
Lögfesta fyrir Skeri var lesin upp á manntalsþingi á Grýtubakka 15. maí 1813.
Inntaks lögfestunnar er hins vegar ekki getið. 147
Í jarðamatinu 1849-1850 er eftirfarandi:
Skjer, með eyði kotinu Miðhúsum að fornu talið 22 hndr. að dýrleika – ...
Búfjárhagar eru sæmilegir að kostum og landrými; ... 148

140

Skjal nr. 2 (61).
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 102.
142
Skjal nr. 2 (184).
143
Skjal nr. 2 (203).
144
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 47-48.
145
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.). Þessi gerningur er í dómabók Benedikts Þorsteinssonar sýslumanns í
Þingeyjarsýslu 1719-1724 í British Library, merkt BL. Add 11096, bl. 184r-185r.
146
Skjal nr. 2 (56) a-b.
147
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.39.).
148
Skjal nr. 2 (58) a-b.
141
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Landamerkjabréfi Skers 22. ágúst 1883 var þinglýst 16. júní 1884. Í því segir:
At utan ræður Refsá, sem rennur eftir djúpu gili frá fjallsbrún til sjávar
nokkuð nær Grímsnesi en Skeri.
En að sunnan ræður svokallað Syðra-Tungugil, sem liggur bent ofan fjallið
ofan að láglendi og úr því gili beina línu í Nónbríkurnef, sem skjagar nokkuð
fram í sjó, nokkru nær Steindyrum en Skeri. 149

Undir bréfið rita: Gísli Jónasson, Svínárnesi, Sigurður Þórðarson eigandi að
hálfu Skeri, Halldór Jóhannesson eigandi Grímsness og Sigurður Stefánsson eigandi
Steindyra.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Skers hafi verið
þinglesin 1884. Eftirfarandi upplýsingar um Sker eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar grýttar hálfdeigjur á dreif um bithagann,
Búfjárhagar. Beitland sæmilegt, víðlent, og sumarbeit góð fyrir allan fénað.
Vetrarbeit engin. Snjóþungt. ... Erfið fjárgeymsla. 150

Sker mun hafa verið byggt til ársins 1927, þó var þar fólk í húsum 1930-

1931.

151

5.13 Grímsnes
Grímsnes er nefnt í vitnisburði, 7. september 1446, um jarðir, sem eiginmaður hafði
fengið konu sinni 10. janúar 1445 í staðinn fyrir heimanfylgjujarðir sem hann hafði
selt. 152
Grímsnes var goldið upp í reikningsskap Grýtubakkakirkju, 14. júlí 1531. 153
Í eignaskrá Hólastóls frá 25. desember 1550 kemur fram að Grímsnes, 12
hundruð að dýrleika, sé eign Hólastóls. 154 Stuttu síðar var þetta staðfest. 155
Grímsness, 12 hundruð að dýrleika, er getið í kúgilda-, landskulda- og
tíundaskrá Hólastóls, 25. desember 1550. 156 Þá er Grímsnes talið meðal jarða, sem
Jón biskup Arason hafði fengið Hólastóli í stað jarða sem hann fargaði, í skýrslu 1.
september 1552. 157
Grímsnes var 10 hundruð að dýrleika samkvæmt Jarðabók Árna og Páls frá
1712. Úthagar voru sæmilega víðlendir og góðir. 158

149

Skjal nr. 2 (39) a-b.
Skjal nr. 2 (61).
151
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 102.
152
Skjal nr. 2 (195).
153
Skjal nr. 2 (220).
154
Skjal nr. 2 (223).
155
Skjal nr. 2 (227).
156
Skjal nr. 2 (223).
157
Skjal nr. 2 (227).
158
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 48.
150
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Umboðsmaður Hóladómkirkju bauð árangurslaust upp eyðijörðina Grímsnes á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1711. Í kjölfarið lögfesti hann jörðina en inntaks
er ekki getið. 159
Á manntalsþingi á Grýtubakka 17. maí 1794 klagaði ábúandi stólsjarðarinnar
Grímsness yfir því að nokkrir hreppsbúar leggi það í vana sinn að sleppa
„afréttarlömbum“ sínum í leiguland sitt á Grímsnesi. Sumir bæðu um leyfi en aðrir
gerðu það leyfislaust en ágangurinn valdi skaða bæði á túnum og engjum. Af þessum
orsökum bannaði hann opinberlega umræddan yfirgang og lambarekstur í land
Grímsness og hótaði að reka lömbin úr landareign sinni. 160
Grímsnes, sem tilheyrði hinum aflagða Hólastóli, er sagt 10 hundruð að
dýrleika í jarðamatinu 1804. 161
Um Grímsnes segir í jarðamatinu 1849-1850:
Grímsnes áður metið 10 hndr. að dýrleika. - ... Landrými er sæmilegt, og i
betra lagi að gjæðum til málnytu og þrifa. Vetrar útbeit nokkur til lands og
fjöru. ... 162

Ódagsett landamerkjabréf Grímsness var þinglesið 16. júní 1884. Samkvæmt
því eru landamerkin svohljóðandi:
Að sunnan móts við Sker ræður Refsá, er rennur eftir djúpu gili af fjallsbrún
til fjöru.
Að utan móts við Látur ræður lítil lækjarseyra, sem kemur sunnarlega ofan úr
svo kölluðum Eilífsárdal, skamt sunnan við Syðri-Eilífsá. Lækur þessi heitir
Bolalækur og dregur hann nafn af hrygg þeim, er hann rennur ofan með að
sunnan, yzt í svokallaðri Háubrekku. Lækjarseyra þessi rennur beint ofan, en
hverfur fram í bjarginu. 163

Bréfið er undirritað af Halldóri Jóhannessyni eiganda Grímsness, Jónasi
Jónssyni (væntanlega eiganda Látra), Gísla Jónassyni ábúanda Skers og e.t.v. eiganda
að hluta og Sigurði Þórðarsyni eiganda hálfs Skers. Tengingar Gísla og Sigurðar við
Sker má sjá af því að þeir undirrituðu landamerkjabréf þess.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Grímsness hafi verið
þinglesin 1884. Þar segir einnig um jörðina:
Búfjárhagar. Beitland víðlent og kjarngott. Gripahagar lélegir. Sumarbeit fyrir
sauðfé góð og skjólasamt. Snjóþungt mjög. Fjárgeymsla erfið. 164

Grímsnes fór að fullu í eyði árið 1938. 165
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Sbr. skjal nr. 2 (A.6.6.).
Skjal nr. 2 (127) a-b.
161
Skjal nr. 2 (56) a-b.
162
Skjal nr. 2 (58) a-b.
163
Skjal nr. 2 (13) a-b.
164
Skjal nr. 2 (61).
165
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 103.
160

1028

1029

5.14 Látur
Fyrra nafn á Látrum er Hvallátur sem kemur fyrir í ýmsum heimildum. Hvallátra er
fyrst getið í Landnámabók, en Þormóður nam Grenivík og Hvallátur og Strönd alla
(Látraströnd) út til Þorgeirsfjarðar.166
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 er minnst á að Höfðakirkja
eigi áttung í öllum „Laatra reka” 167 . Í sama máldaga kemur fram að Laufáskirkja eigi
reka í Hvallátrum. 168
Í bréfi frá 24. febrúar 1391 kemur fram að jarðirnar Syðrilátur og Kaðalsstaðir
séu seldar:
med ollum þeim vmmerkium. gognum oc giædum sem biarne vard fremst
eigandi at til fialls oc fioru [merkja er ekki getið í bréfinu] 169

Þriðjungur í Ytrilátralandi og þvílíkt, sem væntanlegur eiginmaður átti í rekum
móts við aðra menn og skrár vottuðu, var lagt í kaupmála einhvern tíma eftir 14.
febrúar 1381, en síðari tímamörk eru óviss. 170
Vikið er að rekum, sem að einhverju leyti virðast hafa verið fyrir Látralandi í
máldagabroti, líklega frá 1522, sem lesið var á áreiðarþingi á Grýtubakka árið 1725.
Máldagabrotið var fært inn í kirkjustól Grýtubakkakirkju á eftir biskupsvísitasíu árið
1828:
Þesser Rekar fylgia Grítubakka
… á Backi [þ.e. Þönglabakki] Reka frá Stapa og Austur ad Giögrum. I
Hákonar wÿkum, allann Reka frá Hrapadar-Giá og austur ad Gallta
þridiungur Hvals og Vidar, allur Reki i Hóls wÿkum i millum tveggia Lækia,
Hvals og Vidar þridiungs partur Reka frá Torfdælu Læk um Botns-Sand, er
þar og Skáli Skipstada og vervýst frá Hóli.
under þetta hafa skrifad
Paull Gudbrandsson Gisli Jónsson Hallur Ólafsson
upplesid og Protocollerad fyrir Rettinum a Gritubacka, settu áreidar þíngi
Laugardagenn 2 Jun. 1725. testerar Benedix Thorsteinsson. … 171

Sjá að öðru leyti kaflann um Grýtubakka í þessari greinargerð.
Jörðin Látur með öllum rekum, fyrir 20 hundruð, var lögð í kaupmála 30.
ágúst 1551 samkvæmt vitnisburði 4. september sama ár. 172
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir nafn jarðarinnar
Hvallátur eða Sellátur en kallist almennilega Látur og dýrleika 20 hundruð. Rekavon

166

Íslendingabók. Landnámabók, bls. 272.
Skjal nr. 2 (184).
168
Skjal nr. 2 (184).
169
Skjal nr. 2 (188).
170
Skjal nr. 2 (193).
171
Skjal nr. 2 (179) a-b.
172
Skjal nr. 2 (225).
167
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var í meðallagi, úthagar graslitlir fyrir stórgripi en heilnæmir meðan þeim náði.
Verstöður þrjár litlar voru út með sjónum og lending við hverja þeirra. 173
Sýslumaður lögfesti Látur á Látraströnd fyrir hönd Magnúsar Björnssonar á
manntalsþingi að Grýtubakka 28. apríl 1707. Inntaks lögfestunnar er hins vegar ekki
getið. 174 Lögfesta fyrir jörðinni Látrum var einnig lesin upp á manntalsþingi á
Grýtubakka 18. maí 1797. Inntaks lögfestunnar er heldur ekki getið. 175
Sjálfseignarjörðin Látur er sögð 20 hundruð í jarðamatinu 1804. Einnig kemur
fram að skriður ógni úthaga. 176
Samkvæmt jarðamatinu 1849-1850 var Látur:
áður talin 20 hndr. að dýrleika. ... Landrými er þar nægilegt, og í betralagi að
gjæðum, enn vetrarútbeit engin, að undantekinni fjöru. ... 177

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Látra virðast ekki
þinglesin og að ekki sé minnst á þau í lýsingu jarðarinnar. Eftirfarandi upplýsingar um
Látra eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar. Beitland víðlent, og sumarbeit ágæt fyrir allan fénað. Vetrarbeit
engin sökum snjóþyngsla. Fjárgeymsla erfið. 178

Landamerkjalýsing, samkvæmt landamerkjalögum, virðist ekki vera til fyrir
Látur. En Jónas Jónsson á Látrum skrifaði undir landamerkjabréf jarðanna Keflavíkur
og Grímsness.
Grýtubakkahreppur eignaðist Látur samkvæmt uppboðsafsali 23. janúar
1973. 179
Landamerkjabréf var gert fyrir Látur 2. apríl 2007. Þá var Grýtubakkahreppur
orðinn eigandi að aðliggjandi jörðum og skjalið virðist gert á skrifstofu hreppsins:
Að vestan á móti Keflavík ræður lína úr Kerlingu, sem er klettadrangur í
Gjögravogi vestan undir Gjögurtá, og beina stefnu á Gjögurtopp, þaðan ráða
fjallseggjar í Uxaskarð og þaðan áfram liggja merki á móti Hóli í Þorgeirsfirði
eftir fjallseggjum allt suður ofan að rótum Eilífsárdals. Þar ræður merkjum á
móti Grímsnesi, lækjarseyra er heitir Bolalækur og kemur sunnarlega ofan úr
Eilífsárdal, skammt sunnan við syðri-Eilífsá. Dregur lækurinn nafn sitt af
hrygg þeim er hann rennur ofan með að sunnan, yst í svokallaðri Háubrekku.
Merkin fylgja læk þessum þar til hann hverfur fram af bjarginu. Að vestan
ræður sjórinn.
Samþykkt fyrir aðliggjandi jarðir; Keflavík, Hól, Þönglabakka og
Grímsnes. 180
173

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 49.
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.2.).
175
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.22.).
176
Skjal nr. 2 (56) a-b.
177
Skjal nr. 2 (58) a-b.
178
Skjal nr. 2 (61).
179
Skjal nr. 24 (3).
180
Skjal nr. 24 (4).
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Samkvæmt því sem Jón Sigurðsson segir í sýslulýsingu sinni nær Látraland
um Eilífsdal og Fossárdal og undirlendið frá Látraskerjum að Gjögrafjalli.
Strandlengjan muni vera um 13 km. Klettar Gjögrafjalls gangi fram að sjó nyrst í
Látralandi. Látrar fóru í eyði árið 1937, byggðust aftur 1940-1942 og eyddust þá
endanlega. 181
5.15 Keflavík
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 er sagt að Laufáskirkja eigi hluta í
hvalreka í Keflavík. 182 Samkvæmt sama máldaga á Þönglabakkakirkja hluta af tíund í
rekahvölum í Keflavík.183
Keflavík er talin meðal eyðijarða Möðruvallaklausturs 6. nóvember 1447. 184
Bent skal á að í máldaga Þönglabakkakirkju, sem er í máldagabók Ólafs
Rögnvaldssonar frá 1461-1510, segir að kirkjan eigi:
af rekum øgmundar sueinssonar. þeim sem erv milli reynisnes oc
seminggarvikr. vætt spiks af tuitogum hual oc meira. 185

Síðan er talið upp það sem kirkjan á í sama rekatakmarki af hvalrekum Þórðar
úr Laufási og Orms Ögmundarsonar. Reynisnes var landnámstakmark Helga magra að
austan samkvæmt Landnámu. Jakob Benediktsson segir vafalaust að Reynisnes sé
sama og Gjögurtá.186 Valgarður Egilsson segir að Gjögurinn (sem er hið sama og
Gjögurtá) virðist vera það Reynisnes, sem Landnáma nefnir, en Senningarvík segir
Valgarður nefnda í fornum skjölum og þá til vestast í Víkurlandi. Nafnið óþekkt nú. 187
Eftirfarandi kemur fram í biskupsvísitasíu Laufáskirkju 4. ágúst 1694:
Þetta á kyrkian I Rekum ... þridiung alls reka og flutningar i KieflaVýk 10
Wætta afreidsla af tvytugum Hual edur ef á er 1 hndr. Wættir edur meir ... 188

Keflavík var 10 hundruð að dýrleika að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar
og Páls Vídalíns frá 1712, úthagar bæði litlir og mestan part í hrjóstur komnir af
skriðum og grjóthruni. 189
Lárus Scheving sýslumaður bauð árangurslaust upp klausturpart Keflavíkur á
manntalsþingi á Hálsi 5. maí 1706 og lögfesti jörðina. Sama lögfesta var lesin á
manntalsþingi á Grýtubakka degi síðar. Í hvorugt skiptið var inntaks getið. 190

181

Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 103-104.
Skjal nr. 2 (184).
183
Skjal nr. 2 (184).
184
Skjal nr. 2 (196).
185
Skjal nr. 2 (198).
186
Íslendingabók. Landnámabók, bls. 252, nm.
187
Valgarður Egilsson: Í strandbyggðum norðan lands og vestan, bls. 151 og 189.
188
Skjal nr. 2 (108) a-b.
189
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 51-52.
190
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.1.).
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Á manntalsþingi á Grýtubakka 19. maí 1719 var auglýst lögfesta og uppboð
monsjör Jóns Jónssonar m.a. fyrir eyðijörðinni Keflavík. Inntaks lögfestu er ekki getið
en fram kemur að hún hafi verið uppáskrifuð. 191
Möðruvallaklaustursjörðin Keflavík er sögð 10 hundruð að dýrleika í
jarðamatinu 1804. Þar er sagt að skriður falli á úthaga. 192
Í jarðamatinu 1849-1850 segir m.a. um Keflavík:
Keblavík áður talin 10 hndr. að dýrleika. ... Nóg er landrými, og landsnytjar
góðar til málnytu og þrifa; ... 193

Landamerkjabréf Keflavíkur er dagsett 16. janúar 1890 og var þinglesið 17.
júní sama ár. Sökum þess að frumbréfið hefur varðveist verður það birt hér í stað
uppskriftarinnar í landamerkjabókinni. Um landamerkin segir:
Að norðan ræður sjórinn.
Að austan milli Botns ræður Hnjáfjallsegg, en þegar hún þrítur þá bein lína
ofan í Hrapaðargjá, sem er skora niður úr Katlinum, er liggur norðaustan í
Hnjáfjallinu.
Að vestan úr Kellingu og beina stefnu á Gjögurtopp.
Að sunnan ræður Uxaskarð. 194

Stephan Stephensen skrifaði undir bréfið og samþykkti það vegna Botns sem
einnig var landssjóðsjörð. Jónas Jónsson á Látrum skrifar einnig undir bréfið.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Keflavíkur hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Keflavík eru einnig í matinu:
Jörðin hefir verið í eyði um mörg ár. ... Beitland er all víðlent. Kjarngott og
viðfeldið fyrir allar skepnur. ... Fjárgeymsla heldur erfið. ... Landið er notað
sem afrétt. 195

Í skjalasafni Stjórnaráðs Íslands er að finna tvö bréf frá Pétri Jónssyni
umboðsmanni Norðursýsluumboðs. Hið fyrra, frá 23. ágúst 1906, greinir frá því að
jörðin Keflavík hafi farið í eyði í kjölfar mikils grjótfoks á túnið og ekki hafi tekist að
fá ábúanda á þessa afskekktu jörð. Í svarbréfi sínu ráðleggur Stjórnarráðið Pétri að
bjóða jörðina til leigu, án endurgjalds fyrstu tvö árin. Í seinna bréfinu, frá 4.
september 1907, segir Pétur að ráð þetta hafi ekki virkað og leggur til að landið sé selt
á leigu sem „afréttarland“ og féllst Stjórnarráðið á það. 196

191

Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.). Lögfesta þessi er í dómabók Benedikts Þorsteinssonar sýslumanns í
Þingeyjarsýslu 1719-1724 í British Library, merkt BL. Add 11096, bl. 172r-175r.
192
Skjal nr. 2 (56) a-b.
193
Skjal nr. 2 (58) a-b.
194
Skjal nr. 2 (53). Sá, sem afritaði frumbréfið í landamerkjabókina, hefur gert slæma villu sem er: “Að
austan úr Kellingu ...” en í frumbréfinu stendur: “Að vestan úr Kellingu ...”, enda er þegar búið að geta
hver landamerkin að austan eru.
195
Skjal nr. 2 (61).
196
Sbr. skjal nr. 2 (A.11. án nr.).

1032

1033

Jón Sigurðsson segir í sýslulýsingu sinni byggð í Keflavík aldrei hafa fallið
niður 1790-1907 en þá fór jörðin algerlega í eyði. 197
Landbúnaðarráðherra seldi Grýtubakkahreppi jörðina Keflavík „með öllum
þeim gögnum og gæðum, sem henni fylgja og fylgja ber“, 8. desember 1967. 198
5.16 Hóll
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 er minnst á að vætt sé goldin af
Hólslandi til Þönglabakkakirkju. 199 Hið sama er einnig sagt í máldagabók Ólafs
Rögnvaldssonar frá 1461-1510. 200
Hóll er sagður gömul eign Grýtubakkakirkju við skipti á Grýtubakka m.m. og
Ási í Kelduhverfi m.m., 14. júlí 1531. 201
Jón biskup Arason gaf Sigurði syni sínum Hól árið 1533 ásamt fleiri
jörðum. 202
Hóls í Fjörðum, 20 hundruð að dýrleika, er getið í kúgilda-, landskulda- og
tíundaskrá Hólastóls, 25. desember 1550. 203 Hóll er talinn meðal jarða, sem Jón
biskup Arason hafði fengið Hólastóli í stað jarða sem hann fargaði, í skýrslu 1.
september 1552. 204
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 var dýrleiki
Hóls 10 hundruð, grasatekja lítil en úthagar nægir. 205
Hóll í Fjörðum, sem tilheyrir hinum aflagða Hólastóli, er sagður 10 hundruð
að dýrleika í jarðamatinu 1804. Þar kemur einnig fram að landbrot og skriðuföll ógni
úthaga. 206 Hins vegar segir jarðamatið 1849-1850 Hól áður talinn 12 hundruð að
dýrleika. Þar segir einnig:
Engi liggur á slitríngi og í bithaga, á blautu og þurru, gjefur 130 hesta af
ljettíngs heyi Hér er landrými nóg og gott undir bú. Ókostir eru: að landið
liggur undir skjemdum, af grjóthruni, og Snjóflóðum; ...207

Fram kemur í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Hóls hafi verið
þinglesin 1890 (þetta er rangt, þau eiga við Hól í Höfðahverfi). Í kaflanum um Hól í
matinu stendur einnig:
Engjar greiðfærar, snögglendar, þurrar og á dreif innan um bithagann, heldur
langsóktar og engjavegur slæmur. ...
197

Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 104-105.
Skjal nr. 21 (3).
199
Skjal nr. 2 (184).
200
Skjal nr. 2 (198).
201
Skjal nr. 2 (220).
202
Skjal nr. 2 (222).
203
Skjal nr. 2 (223).
204
Skjal nr. 2 (227).
205
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 53.
206
Skjal nr. 2 (56) a-b.
207
Skjal nr. 2 (58) a-b.
198
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Búfjárhagar: Beitland víðlent og kjarngott. Sumarbeit góð fyrir allan fénað.
Afar snjóþungt og engin vetrarbeit. ... Ágangur af afréttarfé. 208

Engin landamerkjalýsing fyrir jörðina Hól hefur fundist. Í efnisyfirliti
landamerkjabókar Þingeyjarsýslu er tilvísun til lýsingar en hún á við Hól í
Höfðahverfi.
J. Jónsson skrifar undir landamerkjalýsingu Þönglabakka 1889 fyrir Hól og Þ.
Jónsson eigandi Hóls í Fjörðum skrifar undir landamerkjalýsingu Botns árið 1890.
Um Hól segir Jón Sigurðsson í Yztafelli í sýslulýsingu sinni að hann eigi
mikið land inn dalinn að vestan, að Þverá innan við Hraunfjall; jörðin hafi farið í eyði
árið 1928. 209
Jörðin Hóll í Fjörðum var seld Grýtubakkahreppi 7. nóvember 1940:
með gögnum og gæðum og viðurkendum landamerkjum, húsalausri eins og
hún nú er fyrir kr. 300,00. 210

Ekki er ljóst hvað við er átt með „viðurkendum landamerkjum“ því að eins og
áður segir hefur ekkert þinglesið landamerkjabréf fyrir Hól komið fram.
5.17 Þönglabakki
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Þönglabakkakirkja
eigi allt heimaland. 211
Espihólsrekaskrá nefnir ós hinn forna fyrir Þönglabakka, 24. febrúar 1391. 212
Samkvæmt máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar, frá 1461 til 1510, á
Þönglabakkakirkja allt heimaland. 213
Í Sigurðarregistri, en eldri hluti þess er frá 1525, er Þönglabakki talinn meðal
eigna Hólastaðar. 214
Bakka í Fjörðum er getið í kúgilda-, landskulda- og tíundaskrá Hólastóls, 25.
desember 1550. 215
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir dýrleika
Þönglabakka meinast að hafa verið 12 hundruð. Á dögum Guðbrands biskups
Þorlákssonar hafi Þönglabakki orðið beneficium og staðurinn ekki tíundast síðan.
Grasatekja var mjög lítil en úthagarnir nægir. 216
Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi á árunum1724 og 1725 segir um
Þönglabakka:
208

Skjal nr. 2 (61).
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 105.
210
Skjal nr. 17 (4).
211
Skjal nr. 2 (184).
212
Skjöl nr. 2 (189) og nr. 2 (224).
213
Skjal nr. 2 (198).
214
Skjal nr. 2 (215).
215
Skjal nr. 2 (223).
216
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 53-54.
209
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Prestagarðurenn hefur miög lítenn heiskap ... landkoste Vetur og Sumar j
Medallage. 217

Prófastur vísiteraði Þönglabakka þann 19. september 1735. Í vísitasíunni eru
þessar upplýsingar um skjöl kirkjunnar:
Ein lögfesta Sigurdar Prests Gunnlaugssonar, upplesenn ad Þaunglabacha
1633. d. 8 Junij, Vidkomande Reka og landeign Þaungla bacha Kýrkiu. Enn
3iar Lögfestur, Prestsens Sr. Gudmundar Thorlakssonar, sama innehallds; hin
fyrsta Dat. 1706. d. 27. Junij. Önnur 1727. d. 22 Junii. Þridia 1730. d. 13 Maj.
upplesenn vid Rettenn ad Glæsebæ, og af Sýsslumannenumm þess herads,
Seigr. Jone Jonssine uppaskrifud. ... 218

Prófastur vísiteraði aftur á Þönglabakka þann 23. ágúst 1739. Í vísitasíunni
segir m.a. um skjöl staðarins:
Máldaga Copia á Pappír fylger & Kyrkiunne Sem vera Skal útskrifud af
Visitatiubók Olafs Biskups Hialltasonar, uppáskrifud og vidimerud af 9
Prestum i Sýnodo generali ad Flugmýri 1697. 219

Til er landamerkjalýsing Þönglabakka sem líklega er skrifuð um 1748 þegar
almennt var farið að færa og varðveita gögn kirkjustólanna. Þar stendur:
Nuverande haattalag Þaunglabacka Kyrkiu Landeignar, epter sem ad fornu og
enn hefur vered; samt annars þess er henne og Beneficio tilheyrer.
1° Takmörk Kyrkiulandsens.
Frä aarós hinum forna, nær hün rann avstann under daudz manns skaala j
Þorgeyrsfyrde, og so um kring allt austur i læk þann er rennur ut ur vatnenu ä
Þorgeyrs höfda, þadann riettlÿnis sudur j hrossastein, og so beinleidis avstann
j lút, allann Backadal austann framm aarennar, sem hun hefur ad fornu runned
– Sömuleidis öll midmundafiöll ad austann, allt framann frä Jöklum & ut ad
Þveraa. 220

Lögfesta séra Eiríks Þorleifssonar fyrir eignum og ítökum Þönglabakkakirkju
var lesin upp á manntalsþingi á Húsavík 30. maí 1808. Inntaks lögfestunnar er ekki
getið. 221 Einnig var lesin lögfesta fyrir Þönglabakka beneficio á manntalsþingi á
Grýtubakka 9. maí 1812. Inntaks lögfestunnar er heldur ekki getið. 222
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að dýrleiki prestssetursins Þönglabakka sé
óviss. 223
Í jarðamatinu 1849-1850 er hins vegar nefnt fornt mat. Þar er jörðinni lýst svo:
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Skjal nr. 2 (233) a-b.
Skjal nr. 2 (236) a-b.
219
Skjal nr. 2 (242) a-b.
220
Skjal nr. 2 (182) a-b.
221
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.32.).
222
Sbr. skjal nr. 2 (A.6.37.).
223
Skjal nr. 2 (56) a-b.
218
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Þaunglabakki með Háagérði að fornu talinn 12 hndr. ad dýrleika ... Engi jarða
þessara liggur sum part á slitríngi, og í bithaga, og gjefur 90 hesta af léttíngs
heyi. Landrými er hér mikið og í betra lagi að kostum; vetrar útbeit allgóð til
fjalls og fjöru - ... 224

Landamerkjabréf Þönglabakka er dagsett 16. desember 1889 en því var
þinglýst 17. júní 1890. Í bréfinu stendur:
Að austan ræður merkjum lækjardrag, sem liggur úr vatninu upp á há
Þorgeirshöfða norðaustur ofan í Breiðuvík austanverða, úr áður nefndu
lækjardragi, þar sem það fellur úr vatninu á Þorgeirshöfða, ræður bein lína í
Hrossastein, sem er á hálsinum, skammt fyrir sunnan startjörn og skal vörðu
hlaða á honum til glöggvunar. Úr Hrossasteini ræður ennfremur bein lína á
Háuhraun austan í Lút og svo á fjöll upp; síðan ráða fjallseggjar umhverfis
Þönglabakkadal að suðaustan, sunnan og suðvestan allt á Dýahnjúk, þá ræður
merkjum, lína ofan Dýahrygg ofan að Þverá, sem þá ræður, þar til hún fellur í
Fjarðará. Að vestan ræður síðan Fjarðaráin allt í árkrókinn fyrir sunnan
Botnsgranda úr Kroknum síðan bein lína til sjáfar yfir Stúfinn og er á honum
hlaðinn varða eða dys með hvalbeinslið innaní. Að norðan liggur sjórinn … 225

Undir bréfið skrifar Árni Jóhannesson prestur á Þönglabakka. Það var
samþykkt af J. Jónssyni vegna Hóls, Stephan Stephensen vegna landssjóðsjarðarinnar
Botns, G. Ólafssyni [presti í Höfða] vegna Brekku og Birni Björnssyni vegna
Arnareyrar.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Þönglabakka hafi verið þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Þönglabakka eru
einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Beitland víðlent og gott. Kjarnaland, skjólalaust og snjólétt
fremur. Vetrarbeit nokkuð frá, fjárgeymsla hæg. ... Ágangur af afréttarfé. ...
Landamerki eru óglögg og ágreiningur hefir orðið út af þeim. 226

Þönglabakki fór í auðn árið 1944. 227 Ekki hafa verið lögð fram skjöl varðandi
kaup Grýtubakkahrepps á jörðinni en hún er talin eign hreppsins.
5.18 Þverá
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Höfðakirkja eigi:
hialond. ... þuerärland. 228

Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394229 og máldagabók
Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510. 230
224

Skjal nr. 2 (58) a-b.
Skjal nr. 2 (49).
226
Skjal nr. 2 (61).
227
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 106.
228
Skjal nr. 2 (184).
229
Skjal nr. 2 (190).
230
Skjal nr. 2 (197).
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Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási frá 1635 er vikið að landamerkjum
Laufáskirkjujarðarinnar Kussungsstaða með eftirfarandi hætti:
Hver ad sieu þau rettu endi mork Kursveinstada lands j Hvalvatnsfyrde, sem
nu kallast almennt Kussungstader og Mäldagarner ánefna, giöra þeir ecke
uppskätt edur önnur þau skilrÿke Sem nockud ährære eignarhalld þessarar
Kyrkiu, Samt er þad gamallra manna alræme, ad þessare landeign Sunnan til
räde gilsklifslækur er fellur allt ur fialle ofann i fiarda ana, enn ad utann verdu
milli Kussungstada og Þverär, rædur ad nedann Silungalækur fyrer sunnan
Þverá, en frä hanns upp tökum Þverä til Jökla, og innann þessara takmarka
hafa leigulidar á tiedu bÿle nÿtt sier og brükad landed madur epter mann, og
eingenn þad liost er orded þá brükun ad lögum äfrÿad. 231

Fram kemur í biskupavísitasíum Höfðakirkju á árunum 1694 og 1715 að
Þverárland sé eitt af heimalöndum kirkjunnar.232 Sama stendur í biskupsvísitasíu
Höfðakirkju árið 1748 en þar er nefnt að annað nafn á Þverárlandi sé Þilárland. 233
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns stendur í kaflanum um
kirkjustaðinn Höfða:
Kolgerði skamt fyrir ofan Grýtubakka, Brekka í Hvalvatnsfirði, Tundrastaðir í
sama firði, Þverárland, og í sama firði, og Gil, í eyði margt ár. Þessi fimm býli
eru kölluð heimaland staðarins eður kirkjunnar, og skrifast sjerhvört þeirra í
því plássi og þeirri röð, sem þau liggja, með því þau eru so fjarri
heimastaðnum. 234

Jarðabók Árna og Páls segir í umfjöllun um Þverá jörðina kallaða heimaland
Höfðastaðar og dýrleikann því óvissan. Úthagarnir voru góðir og miklir. 235
Um eignir Höfðakirkju segir í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er
ná yfir tímabilið febrúar 1723 – febrúar 1724:
Logbyle gardsens eru hier eingenn, Enn af Byle edur heima lönd heita So ...
Þveraa Landskulld

40 [al.] 236

Í skýrslu sem tekin var árið 1726 um fjárhagsstöðu kirkna í Þingeyjarsýslu árið
1724 segir að Höfðakirkja eigi enga lögbýlisjörð en heimalönd, stundum byggð,
stundum óbyggð langsamlega, teljist ekki.237
Prófastsvísitasía í Höfða árið 1753 segir að Þverá sé hjáleiga Höfða. 238

231

Skjal nr. 2 (180) a-b.
Skjöl nr. 2 (110) a-b og nr. 2 (114) a-b.
233
Skjal nr. 2 (117) a-b.
234
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 35.
235
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 57.
236
Skjal nr. 2 (237) a-b.
237
Skjal nr. 2 (234) a-b.
238
Skjal nr. 2 (174) a-b.
232
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Varðveittur er vitnisburður Guðmundar Jónssonar frá 2. september 1747 um
andsvör Vigdísar Grímsdóttur um landamerki Kussungsstaða og Þverár. Þar segir hún
að mismunandi landamerki hafi verið haldin en einkum hafi verið meint að
Kussungsstaðir:
... ættu i Silunga lækenn utepter. Enn i gilsKlif frammeptir og þad er hennar
meining ad þessu meige ohætt hallda under fyrr nefnda Kussungsstade. 239

Meira sagðist Vigdís ekki vita um landamerkin.
Í vísitasíu Laufáskirkju frá 1760 eru talin upp skjöl sem tilheyra kirkjunni og
Laufásbæ. Þar á meðal er vitnisburður um landamerki Kussungsstaða og Þverár.240
Kussungsstaðir voru lögfestir til tiltekinna takmarka m.a. gagnvart Þverá af
séra Jóni Egilssyni 17. júlí 1776 og vísast til kaflans um Kussungsstaði hvað það
varðar. 241
Við afhendingu Höfða árið 1804 var Þverá sögð heimaland staðarins. 242
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Þverá teljist meðal hjáleigna Höfða í
Höfðahverfi og að hún talin sögð 10 hundruð að dýrleika. Tún og úthagi jarðarinnar
liggja undir skemmdum vegna landbrots. 243
Jarðamatið 1849-1850 segir Þverá áður talda 10 hundruð að dýrleika. Þar segir
einnig:
Land er bæði að kostum og víðáttu í betralagi, en vetrar útbeit lítil. ... 244

Landamerkjabréf fyrir Þverá er dagsett 1. júní 1886 og því þinglýst 17. júní
1890. Þar kemur fram:
Að sunnanverðu til móts við Kussungsstaðaland ræður áin, sem kemur
framan Þverárdal og rennur fram úr djúpu klettagili, hvaðan tekin er bein
stefna mitt á milli Arnarhóls Kussungsstaðamegin og Þverárinnar að utan
verðu, eftir tveim hlöðnum vörðum, sem bera hver í aðra austur í austasta
farveg Fjarðarárinnar, sem aðgreinir Kaðalsstaða og Þverár lönd að
austanverðu, þangað til merkin milli Þverár og Tindriðastaða taka við að utan,
sem í beinni línu skifta svo nefndri Slöpp [upphaflega virðist hafa verið
skrifað, Klöpp], fyrst með skurði frá austuránni og síðan smá vörðum austur í
Stekkjarlæk, sem takmarkar Tindriðastaða og Þverárlond, og beint vestur og
upp á Ytri-Bollafjallsöxl, en fjallseggin ræður að vestanverðu. 245

G. Ólafsson (prestur í Höfða) skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Magnúsi Jónssyni Laufáspresti hvað varðaði Laufáskirkjujörðina
239

Skjal nr. 2 (83) a-b. Í manntalinu 1703 er kona að nafni Vigdís Grímsdóttir (fædd um 1671) bústýra
á Kussungsstöðum, sbr. Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 350.
240
Skjal nr. 2 (121) a-b.
241
Skjal nr. 2 (84) a-b.
242
Skjal nr. 2 (176) a-b.
243
Skjal nr. 2 (56) a-b.
244
Skjal nr. 2 (58) a-b.
245
Skjal nr. 2 (48) a-b.
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Kussungsstaði, Árna Jóhannessyni presti á Þönglabakka (vegna Þönglabakka) og
Matthíasi Jochumssyni fyrir hönd Kaðalsstaða.
Virðing á eyðijörðinni Þverá í Hvalvatnsfirði fór fram 22. maí 1915 vegna
fyrirhugaðrar sölu. Þar kemur m.a. fram að jörðin hafi legið í eyði í tvö ár vegna þess
að ekki hafi verið hægt að fá ábúanda á hana. Síðastliðin tvö ár hafi séra Árni
Jóhannesson í Höfða slegið túnið og eitthvað af útenginu. Túnið, sem liggur með fram
ánni sem rennur eftir Hvalvatnsfirði, er sagt grasgefið, hins vegar sé heyskapur
reitingssamari til fjallsins enda mest finnungar sem erfitt er að vinna. Á vetrum er afar
snjóþungt á Þverá og útbeit því lítil sem engin en á sumrum er landið þar gott líkt og
annarsstaðar í Fjörðum. Þverá var seld séra Árna Jóhannessyni og er afsal
Stjórnarráðsins dagsett 2. maí 1916. 246
Fasteignamat 1916-1918 segir búfjárhaga á Þverá víðlenda og sumarbeit ágæta
handa öllum fénaði. Ágangur sé af afréttarfé. 247
Þverá fór í eyði árið 1913. 248
5.19 Kussungsstaðir
Í máldagagögum Auðunar rauða Þorbergssonar biskups frá 1318 kemur fram að
Laufáskirkja eigi:
Land á kursueinsstodum medur riettum Endemorkum 249

Þetta er ítrekað í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394,250 máldagabók
Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510 251 og í Sigurðarregistri en eldri hluti þess er frá
1525. 252
Minnst er á að Laufáskirkja eigi land á „Kurtsveinszstodum“ í umfjöllun um
kirkjuna í vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631. 253 Eignarhalds Laufáskirkju á
Kussungsstöðum er einnig getið í vísitasíum kirkjunnar frá árunum 1686 254 , 1687 (þá
er talað um land á „kurtsueinstödum med riettum endimörkum“) 255 , 1694 256 og
1715. 257
Kúsveinsstaðir (Kurtsveinsstaðir) eru taldir kirkjujörð og sagðir byggðir úr
landi Laufáskirkju í vísitasíu Björns biskups Þorleifssonar 1. maí 1701. 258

246

Skjal nr. 2 (137).
Skjal nr. 2 (61).
248
Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 109.
249
Skjal nr. 2 (184).
250
Skjal nr. 2 (190).
251
Skjal nr. 2 (198).
252
Skjal nr. 2 (219).
253
Skjal nr. 2 (99) a-b.
254
Skjal nr. 2 (104) a-b.
255
Skjal nr. 2 (107) a-b.
256
Skjal nr. 2 (108) a-b.
257
Skjal nr. 2 (113) a-b.
258
Skjal nr. 2 (64) a-b.
247
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Markús Geirsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 22. apríl
1678, m.a. Kúsveinsstaðaland með sínum réttu endimörkum, sem voru þó ekki
tilgreind, til móts við þá sem ættu þar á móti. Lögfestan var lesin samdægurs á
manntalsþingi á Grýtubakka en var einnig lesin við Laufáskirkju fyrsta sunnudag eftir
trinitatis 1681, á sama stað 18. júní 1682 og loks aftur á manntalsþingi á Grýtubakka
30. apríl 1710. 259
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir Kussungsstaði
haldna heimaland Laufásstaðar (fullyrt í lýsingu Laufáss), hafa því aldrei tíundast og
dýrleika óvissan. Jörðin hafði þá verið í eyði í tvö ár. Grasatekja var lítil og úthagar
nægir. 260
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724 eru Kussungsstaðir „bigt kot“ sagðir afbýli Laufáss með 40 álna
landskuld. 261
„Kusveinstader“ eru taldir meðal heimalanda Laufáskirkju við
prófastsvísitasíu árið 1735. 262
Í skrá yfir eignir Laufáskirkju eftir úttekt 1738 er vikið að kirkjujörðum, þ.á m.
Kussungsstöðum og landamerkjum þeirra eins og sjá má af eftirfarandi:
Kurtseinstada kot vti fiordum huorz dÿrleik ec eckj veit þar á at vera med ii ½
kúg. ef þau nü lifa veit ec ecke þar af eru golldnar xl alner, þegar þad er bygt.
...
Hver ad sieu þau rettu endi mork Kursveinstada lands j Hvalvatnsfyrde, sem
nu kallast almennt Kussungstader og Mäldagarner ánefna, giöra þeir ecke
uppskätt edur önnur þau skilrÿke Sem nockud ährære eignarhalld þessarar
Kyrkiu, Samt er þad gamallra manna alræme, ad þessare landeign Sunnan til
räde gilsklifslækur er fellur allt ur fialle ofann i fiarda ana, enn ad utann verdu
milli Kussungstada og Þverär, rædur ad nedann Silungalækur fyrer sunnan
Þverá, en frä hanns upp tökum Þverä til Jökla, og innann þessara takmarka
hafa leigulidar á tiedu bÿle nÿtt sier og brükad landed madur epter mann, og
eingenn þad liost er orded þá brükun ad lögum äfrÿad. 263

Varðveittur er vitnisburður Guðmundar Jónssonar frá 2. september 1747 um
andsvör Vigdísar Grímsdóttur um landamerki Kussungsstaða og Þverár. Þar segir hún
að mismunandi landamerki hafi verið haldin en einkum hafi verið meint að
Kussungsstaðir:

259

Skjal nr. 2 (69) a-b. Það sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr. skjal nr. 2
(71) a-b.
260
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 25 og 57.
261
Skjal nr. 2 (239) a-b.
262
Skjal nr. 2 (240) a-b.
263
Skjal nr. 2 (180) a-b.
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... ættu i Silunga lækenn utepter. Enn i gilsKlif frammeptir og þad er hennar
meining ad þessu meige ohætt hallda under fyrr nefnda Kussungsstade. 264

Meira sagðist Vigdís ekki vita um landamerkin.
Stefán Einarsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 11. maí
1751. Þar lögfestir hann m.a. Kúsveinsstaði (Kúrsveinstaði) í Fjörðum sem almennt
séu nú kallaðir Kussungsstaðir með allri sinni landeign til réttra endimarka sem aðrir
menn eiga í móti. Hann bannar einnig óþolanlegan átroðning „afréttarpenings“ á
Kúsveinsstöðum (Kúrsveinsstöðum) ábúandanum til skaða og óhagnaðar. Lögfestan
var lesin samdægurs á manntalsþingi á Grýtubakka og aftur á sama stað 9. maí 1763
en einnig fyrir söfnuðinum í Laufási 13. júní 1762 og fimmta sunnudag eftir páska
1765. 265
Í vísitasíu Laufáskirkju frá 1760 eru talin upp skjöl sem tilheyra kirkjunni og
Laufásbæ. Meðal þess, sem minnst er á, er vitnisburður um landamerki milli
Kussungsstaða og Þverár. 266
Jón Egilsson prestur lögfesti Kussungsstaði í heimalandi Laufáskirkju þann 17.
júlí 1776. Hann lögfesti jörðina til eftirfarandi takmarka:
Ad Sunnann rædur Gils-klifs lækur af fialle ofann i dals äna: ad austann Dals
äenn, enn ad Nordann Silunga lækur, fra dals anne, og uppunder Þverär
gliufur, ur þvj rædur Þverä siälf, allt a fiall upp. 267

Þrír menn setja nöfn sín undir lögfestuna því til merkis að hún hafi verið lesin
upp við Þönglabakkakirkju 4. ágúst 1776.
Í greinargerð um Laufásprestakall frá árinu 1782 er land á Kúsveinsstöðum
(Kursveinsstöðum) talið til ítaka og takmörk þess, samkvæmt kirkjustól, miðuð við:
gilsklifslæk, er fellur allt ur fialle i fiarda Äna, enn Silungalæk ad Nordann
fyrer Sunnann Þverä, og hafe leigulidar tieds bylis brukad þetta land madur
effter mann, so eingenn hafe äfrÿad til 1738. Somu takmork greiner Vygdÿs
Grÿmsdotter (gömul kona) i Keflavÿk i Synum Vitnisburde under skrifudum
af Gudmunde Jonssyne d. 2 Sept. 1742). 268

264

Skjal nr. 2 (83) a-b. Í manntalinu 1703 er kona að nafni Vigdís Grímsdóttir (fædd um 1671) bústýra
á Kussungsstöðum, sbr. Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 350.
265
Skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp
oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási:
Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta
séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786 nema hvað að þar er ágangurinn ekki nefndur sérstaklega,
sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal nr. 2 (75) a-b. Lögfesta séra Hannesar Schevings frá 2. maí 1798 er
áþekk lögfestunni frá 11. maí 1786, sbr. Skjal nr. 2 (76). Það sama á við um eftirfarandi lögfestur:
Lögfestu séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá
22. maí 1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (77) a-b – skjal nr. 2 (79) a-b.
266
Skjal nr. 2 (121) a-b.
267
Skjal nr. 2 (84) a-b. Lögfesta séra Gunnars Hallgrímssonar frá 6. júní 1822 er samhljóða lögfestu
séra Jóns Egilssonar frá 17. júlí 1776, sbr. skjal nr. 2 (85) a-b.
268
Skjal nr. 2 (66) a-b.
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Kussungsstaðir, hjáleiga Laufáss, eru taldir 10 hundruð að dýrleika í
jarðamatinu 1804. 269
Eftirfarandi segir um Kussungsstaði í jarðamatinu 1849-1850:
Kússúngstaðir heimaland frá Laufási. ... Af enginu sem liggur á slitríngi i
bithaga og er illt til vörslu, greiðfært, og deiglendt, fást 115 hestar af léttíngs
heyi. Landrými er nóg og búfjárhagar í betra lagi ... 270

Landamerkjabréf Kussungsstaða var útbúið þann 23. nóvember 1889 og því
þinglýst 17. júní 1890. Þar er mörkum lýst svo:
Að sunnan móts við Gil ræður, bein stefna frá fjallsegg niður í svonefndan
Stóralæk, sem hefir upptök sín uppundir fjallsrótum og rennur beina stefnu
utan við Gilskleif eftir djúpu gili í brúninni og síðan niður í Fjarðará.
Að vestan ræður fjallsbrúnin úta móts við upptök þverárinnar.
Að norðvestan og norðan mótsvið Þverárland ræður Þveráin, sem rennur út
Þverárdalinn. Er áin hefir runnið fram úr gljúfrum sínum, er stefnan úr þeim
beint mitt á milli Arnarhóls og árinnar og sýna tvær vörður hver fyrir neðan
aðra, stefnu þessa austur í austasta farveg Fjarðar ár.
Að austan ræður austasta hvíslin af Fjarðará (Hvalvatnsfjarðará) og að öðru
leyti Hvalvatnsfjarðaráin suður að ósnum á Stóralæk. 271

Magnús Jónsson (prestur í Laufási) skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: G. Ólafssyni (presti í Höfða) hann samþykkti það sem sneri að
kirkjujörðum Höfðaprestakalls, þ.e. Gili og Þverá og Þorsteini Jónssyni sem staðfesti
landamerkjaskrána hvað Grýtubakka snerti.
Virðing vegna fyrirhugaðrar sölu eyðijarðarinnar Kussungsstaða fór fram 26.
desember 1913. Þar kemur m.a. fram að jörðin hafi legið í eyði í 11 ár og öll hús
jarðarinnar séu fallin en landið hafi aðallega verið notað sem „afréttarland“ því að það
liggi áfast við „Gilsafrétt“ að norðan þar sem flest af fé hreppsbúa gangi á sumrin. Frá
því að Björn Líndal lögmaður hafi haft landið hafi eitthvað verið heyjað í þar.
Virðingarmenn segja að töluvert af landinu sé grasgefið á sumrum en þá sé stöðugur
ágangur af „afréttarfé“. Á vetrum sé mjög snjóþungt eins og annarsstaðar í Fjörðum
þegar frá sjó dregur. Kussungsstaðir voru seldir Birni Líndal og er afsal
Stjórnarráðsins dagsett 2. september 1915. 272
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Kussungsstaða hafi
verið þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Kussungsstaði eru einnig í matinu:
Engjar reitingslegar, fremur greiðfærar og mikið til þurrar, sumt nærtækt,
annað langsókt og til fjalls. ...
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Skjal nr. 2 (56) a-b.
Skjal nr. 2 (58) a-b.
271
Skjal nr. 2 (31) a-b.
272
Skjal nr. 2 (136).
270
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Búfjárhagar víðlendir. Sumarhagar góðir fyrir allan fénað. ... Fjárgeymsla
erfið. ... Jörðin liggur við afrétt og ágangur mjög mikill af afréttarfé. 273

Jón Sigurðsson segir í sýslulýsingu sinni að Kussungsstaðir hafi farið í eyði
árið 1904. Átti jörðin fjarðardalinn langt inn og Þverárdal sunnan Þverár allan, þ.e.
Kussungsstaðadal, en svo kallaðist dalurinn sunnan árinnar. 274
Svo virðist sem Grýtubakkahreppur hafi keypt jörðina árið 1933. Eignardómur
var kveðinn upp í héraðsdómi Norðurlands eystra 25. febrúar 1997 þar sem:
Viðurkenndur er fullur og óskoraður eignarréttur stefnanda,
Grýtubakkahrepps, að jörðinni Kussungsstöðum í Grýtubakkahreppi. 275

5.20 Gil
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 stendur í kaflanum um
kirkjustaðinn Höfða:
Kolgerði skamt fyrir ofan Grýtubakka, Brekka í Hvalvatnsfirði, Tundrastaðir í
sama firði, Þverárland, og í sama firði, og Gil, í eyði margt ár. Þessi fimm býli
eru kölluð heimaland staðarins eður kirkjunnar, og skrifast sjerhvört þeirra í
því plássi og þeirri röð, sem þau liggja, með því þau eru so fjarri
heimastaðnum. 276

Jarðabók Árna og Páls Vídalíns segir síðar í umfjöllum um Gil það vera
heimaland Höfðastaðar og dýrleikann því óvissan. Grasatekja var næg fyrir heimilið
og úthagar góðir og miklir. 277
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724, segir m.a. um kirkjuna í Höfða í Höfðahverfi:
Logbyle gardsens eru hier eingenn, Enn af Byle edur heima lönd heita So ...
Gilsland i Eide af þvi galldst þad ár Echert ... 278

Eigna Höfðakirkju árið 1724 er getið í skýrslu um fjárhag kirkna í
Þingeyjarsýslu sem var tekin saman árið 1726:
Aungva, lögbíless, Jörd á Kýrkiann, so Presturenn umm giete, edur eg afvite.
Enn heimalönd (stundumm býggd, stundumm óbýggd lángsamlega,
stundumm fýrer Mejra, stundumm fýrer Minna eptergialld) teliast hier eche:
Ordsök þar til er þesse; ad til Dato er eche befalad so eg Vite, ad setia j
Kýrknanna Reveneur, siálfs Stadarens eptergialld, edur landskulld. ... 279
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Í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725 segir m.a. um eignir
Höfða:
Afriettarland framm frá hvalvatns fýrde. 280

Þorleifur Skaftason prófastur vísiteraði Höfðakirkju árið 1735. Þar segir um
eignir kirkjunnar:
1° Prestarner seigia ad kyrkiann eigie allt Heimaland til vissra Takmarka, og
eingienn sieu log byle j þuj plásse. ... 281

Í vísitasíu prófasts í Höfða árið 1753 eru taldar upp eignir kirkjunnar og síðan
segir:
Epter lángvarande Hefd, sem eingenn man ätalda vered hafa, heirer og
Gilsland i Hvalvatzfjardar Afrett sem ädur hefur vered biggt bÿle enn nu
längvaranlega i Eyde. Höfda Beneficio til, hvar uppa Beneficiatus Sr. Jon
Gunnlaugs hefur Þingsvitne teked Sub dato 12. Maji 1750 under Sÿslumanns
Jons Benedixsonar Hende og signete. 282

Á alþingi 1786 var lesin upp tilkynning um verðlaun til Sigfúsar Jónssonar
prófasts úr aukasjóði rentukammers fyrir uppbyggingu eyðijarðarinnar Gils með því
skilyrði að hann héldi við húsum og ábúð. 283
Við afhendingu Höfða árið 1804 var eftirfarandi skráð:
Engar Kýrkiu Jarder fylgia þessu Beneficio, enn heimalönd þesse soköllud:...
Gil ádur í Eyde, nu byggt med 40 Ál. Landskuld. Kugl. 0. 284

Við afhendingu Höfða árið 1840 var eftirfarandi bókfært:
Líka hefur hann [þ.e. fráfarandi] [yfirstrikað: keypt] tillagt Hús yfir 18 Kindur
Kirkjukotinu Gili i Fiordum fyrir hvör hús han ætlar nú eingan Reikning að
géra heldur tilleggja þau gefins Kotunum. 285

Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Gil telst meðal hjáleigna Höfða í
Höfðahverfi. Hætta er sögð á snjóflóðum á jörðinni. 286
Jarðarinnar Gils er getið í jarðamatinu 1849-1850. Þar stendur:
Gil að fornu talið heimaland frá Höfða. ... Engið liggur á sundrúngu í bithaga,
og er illt til vörslu, af því fást að meðaltali 105 hestar af léttíngsheyi.
Búfjárhagar eru góðir, og miklir í meðalárum, og landið grösugt. ... 287

Landamerkjabréf fyrir Gil var útbúið þann 19. maí 1885 og þinglesið 17. júní
1890. Þar stendur:
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Framan við Gilsafrétt ræður Þverá sú, sem rennur úr Þórðardal og aðskilur
Finnastaðatungur og Gilsland, en rennur síðan í svonefnda Heiðará, sem að
vestan og neðan verðu skilur Gilsland og Grenivíkurtungur. En að utanverðu
milli Gils og Kussungsstaða ræður bein stefna frá fjallsegg og niður í
svonefndan Steinalæk, sem hefir upptök sín uppundir fjallsrótum og sem
rennur beina stefnu utan við Gilsklif eftir djúpu gili á brúninni og síðan niður
í Fjarðará. Að norðan verðu ræður fjallseggin, sem liggur fyrir ofan Gilsland
milli áðurnefndra merkja. 288

G. Ólafsson (prestur í Höfða) skrifaði undir landamerkjabréfið. Það var
samþykkt af: Þorsteini Jónssyni umboðsmanni Finnastaða og Magnúsi Jónssyni
Laufáspresti sem staðfesti bréfið hvað Laufáskirkjujörðina Kussungsstaði snerti.
Höfðaprestur hafði skrifað undir landamerkjabréf Finnastaða vegna Gils árið
1883. Sjá Finnastaði.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar Gils
hafi verið þinglesin 1890. Þar eru einnig eftirfarandi upplýsingar um Gil:
Jörðin sem liggur uppvið Leirdalsheiði, hefir verið í eyði í 19 ár.
Engjar voru grasgefnar, greiðfærar og þurrar hálfdeigjur, nokkuð samfeldar
og nærtækar, en engjavegur ógreiðfær.
Búfjárhagar víðlendir. Sumarbeit ágæt, en vetrarbeit engin að telja sökum
snjóþyngsla. Landið nú aðeins notað sem upprekstrarland, enda allfjarri
byggð. Árlegt upprekstrargjald síðustu árin um 16 krónur. En töluvert ber
landið fleira fé, en sem því nemur. 289

Í sama mati segir að Grenivíkurprestur sé umráðamaður Gils.
Fram kemur í virðingargerð eyðijarðarinnar Kussungsstaða frá 26. desember
1913 að land jarðarinnar hafi aðallega verið notað sem „afréttarland“ því að það liggi
áfast við „Gilsafrétt“ að norðan þar sem flest fé hreppsbúa gangi á sumrin. 290
Að sögn Jóns Sigurðssonar var Gil óstöðugast í byggingu allra Fjarðajarða, fór
fyrst í fulla auðn og var oft í eyði áratugum saman fyrr á öldum. Síðasti bóndi fór
þaðan árið 1899. 291
Landbúnaðarráðherra afsalaði sveitarsjóði Grýtubakkahrepps jörðinni Gili með
öllum gögnum og gæðum, sem henni fylgdu og fylgja bar, 8. desember 1967. 292
5.21 Grenivík
Grenivíkur er getið á tveimur stöðum í Landnámu. Annars vegar sem takmarks
landnáms Þengils mjögsiglandi og hins vegar sem landnáms Þormóðar, sem nam
Grenivík og Hvallátur og Strönd alla út til Þorgeirsfjarðar. 293
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Fyrsta skýra heimildin um Grenivík sem jörð er í skrá frá árinu 1461 um
hálfkirkjur og bænhús. Hálfkirkja í Grenivík var þá ekki uppi. 294
Fjórðungur í Grenivík var seldur með ítökum, virðist metinn til 17 hundraða,
30. september 1473. 295
Hálf Grenivík var gefin og síðan seld fyrir 25 hundruð þann 13. september
296
1537.
Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls frá 1712 var grasatekja lítil á Grenivík en
síðar segir:
Afrjettarland á jörðin á Leirdalsheiði, sem kallast Grenivíkurtúngur, og er
kallað tíu h. land að forngildu. Þángað reka ýmsir sveitarmenn lömb sín, og
sýna þar í staðinn óákveðna greiðasemi eður góðvilja, en gjalda ei vissan
afrjettartoll. ...
Engjavegurinn í fjallið er erfiður til að sækja. Úthagarnir eru nægir. 297

Á manntalsþingi á Grýtubakka 19. maí 1719 óskaði Jón Jónsson í Grenivík
úrlausnar á hvort hreppsbúar í Höfðahverfi væru ekki skyldugir að halda
geldfjárrekstri á vorin og fjallgöngum á haustin í „afrétt“ sem gamlir menn segi að
fornu hafa verið brúkaða í Grenivíkurlandi og var fallist á þessa skyldu bænda á
þinginu, eða eins og segir í þingbókinni:
8° óskade vice landskrifarenn Monsieur Jon Jonsson laga urlausnar huort ad
eij sie skilldugt og Naudsijnlegt ad þessa hrepps Innbúendur i höfdahuerfe
Vppe hallde gielldfiar regstre á Vorenn og fiallgaungumm á haust efter þuj
Sem lög firer seigia huor af Riett hann seiger efter gamallra Mann<a>
frammburde til forna brúkud Vered hafe i grenevijkur lande Enn Nu umm
Nockurn umm liden tijma af Sueitar buendumm forsómad hier uppá er þesse
fullkomleg a liktan ad [ad, ofan línu] aller bændur so uel i þessu takmarke
sem annarstadar sieu lögskillduger til sijn lömb og gielldfie til afriettar á
Vorenn ad Reka og fiallgaungum a hausten uppe hallda efter þuij sem log
skipa Nefnelega landsl. bal<k>s 46: 49: cap: Item Riettar bót Eirijks kongs. 298

Jón Jónsson sýslumaður lögfesti ábýlis- og eignarjörð sína Grenivík á
manntalsþingi á Grýtubakka 8. júní 1735. Inntaks lögfestunnar er ekki getið hvað
varðar mörk Grenivíkur en hann lögfesti öll hlunnindi jarðarinnar til lands og vatns.
Einnig lögfesti hann tíu hundraða land jarðarinnar á Leirdalsheiði, þ.e. allan Trölladal
og Grenivíkurtungur. 299 Lögfesta Jóns Jónssonar sýslumanns fyrir Grenivík var lesin
manntalsþingi á Grýtubakka 4. júní 1736. Sama lögfesta var lesin af sama manni á
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manntalsþingi á sama stað 29. apríl 1737, 21. júní 1738 og 27. maí 1739. Inntaks
lögfestunnar er ekki getið. 300 Væntanlega hefur það verið hin sama og lesin var árið
1735.
Svohljóðandi landamerki fyrir jörðunni Grenivík voru lögfest á manntalsþingi
á Grýtubakka 2. maí 1798:
... ad utann i Grenjaa og allt á Fjall upp; enn ad sunnan i Hvammsá ofanij
Bárdartjörn, og úr Tjörnenni i merkigard þann, sem liggur út med Grenevíkur
hólum epter Mijrinni, epter dómi Lögmanns Benedix Þorsteinssonar,
daterudum 4da Junii 1725, og hjeradauk tilteked 10 hundrada land á
Leirdalsheidi ... 301

Fram kemur að enginn hafi mótmælt lögfestunni.
Lesin var upp lögfesta fyrir Grenivík á manntalsþingi á Grýtubakka 9. maí
1812. Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 302
Lögfesta séra H. Scheving fyrir Grenivík var lesin upp á manntalsþingi á
Grýtubakka 17. maí 1825. Inntaks lögfestunnar er hins vegar ekki getið. 303
Chr. (Kristján) Jónsson umboðsmaður Grenivíkur ákvarðaði landamerki
Grenivíkur og Hvamms þann 20. desember 1833 og sendi Oddi Þorsteinssyni í Nesi.
Þar kemur eftirfarandi fram:
I tilliti landamerkja millum jardanna Grenivíkur og Hvams, sé eg ekki annad
eptir lögfestum og gamalli brúkun, en þeirri fyrrnefndu jörd Grenivík heÿri
réttilega til haglendin fyrir nedan hólana, sudur til Hvams-ár-farvegsins; en
ofar milli bæanna Jallstada og Hvams, rædur landamerkjum – eins og ad
fornu og nýu hefur verid – stefnulína nidur og vestur frá merkilautinni í
ásnum fyrir ofan vegin, nidur á hólana, og upp frá sömu laut bein stefna til
Hvams-ár-botna í fjallsbrúninni. Þetta hlýtur svo leidis ad vera og er audrádid
af lögfestum, jafnvel þótt þær ekki tilgreini þetta svo náqvæmlega, ad rádríkis
og sjálfrædisgjarnir menn kunni ekki ad gjöra sér adra ímindan. I
fjallshlídinni millum Hvams-ár og Stóra-Kletta-gils eignast eptir minni
meiníngu Grenivík ekkert, fyrir nedan austur brún. 304

Grenivíkurumboðsmaður sagði jafnframt að eftir ofangreindum ummerkjum
mættu Hvammsmenn njóta síns lands með fullum rétti átölulaust af sér eins og verið
hefði fram til þessa.
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að sjálfseignarjörðin Grenivík sé sögð 30
hundruð. Einnig er minnst á að henni fylgi eyðihjáleigan Grenivíkurkot og að hún eigi
afrétt til eigin nota. 305
Um Grenivík segir m.a. í jarðamatinu 1849-1850:
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Grenivík með Grenivíkurkoti sem nú er í eyði, áður talin 30 hndr. að dýrleika
til samans. ... Af enginu, sem liggur á slitringi í bithaga, og er illt til vörslu og
að meiraparti þýft og fremur grýtt og snögglendt, fást 140 hestar, af sæmilega
góðu heyi. Litlir og ljettir álítast heimahagar fyrir hross og nautpeníng, enn
nógjir til fjalls fyrir sauðfé enn þó hrjóstugir og fremur léttir til málnytu. Til
kosta má enn fremur telja, ... og fjallupprekstur rúmlega fyrir heimilið. ... 306

Merkjadómur var kveðinn upp 21. september 1883 í landaþrætumáli milli
Grenivíkur og Jarlsstaða í Grýtubakkahreppi annars vegar og Hvamms hins vegar.
Deilan virðist hafa snúist um land neðan þjóðlendukröfulínu en í merkjagöngu
dómsmanna og málsaðila kom eftirfarandi fram:
Á merkjagöngunni kom mals aðilum saman um að landamerkin milli
Hvamms á aðra hlið, en Grenivíkur og Jarlsstaða á hina, skyldu vera að utan
og austan á Leirdalsheiði Stóra Klettagil, neðan frá Reiðgötum upp á
fjallsbrún; svo eptir austurbrún fjallsins, allt á Syðsta-Hnjúk. Þaðan beina línu
niður í miðja Merkilág, milli Hvamms og Jarlsstaða, og svo beina
sjónhending úr láginni niður í garðstúf við Grófarlæk, niður undir
Grenivíkurhólum. Þannig er þá ágreiningurinn um landamerkin milli
ofangreindra jarða að eins sá, hvort ráða skuli bein lína úr garðstúf þeim við
Grenivíkurhóla sem áður var nefndur í ytri endann á Bárðartjörn, sem
sóknaraðili jarðarinnar Hvamms vegna heldur fram, eður þá lækur sá, nefndur
Grófarlækur, sem hefur upptök sín að ofanverðu við nefndan garðstúf og
rennur alla leið niður í Bárðartjörn …

Hvor aðili lagði fram þrjár lögfestur, Hvammslögfesturnar voru frá 19. öld en
Grenivíkurlögfesturnar frá þeirri 18. auk fleiri skilríkja. Taldi dómurinn að skjölin
væru eftir eðli sínu á hvorugan bóginn svo vaxin að á þeim yrði byggður eignardómur.
Eftir að samkomulag náðist að hluta í merkjagöngunni stóð deilan aðeins um:
hvort ráða skuli bein lína úr garðstúf þeim við Grenivíkurhóla sem áður var
nefndur í ytri endann á Bárðartjörn, sem sóknaraðili jarðarinnar Hvamms
vegna heldur fram, eður þá lækur sá, nefndur Grófarlækur, sem hefur upptök
sín að ofanverðu við nefndan garðstúf og rennur alla leið niður í Bárðartjörn,
og halda Grenivíkur og Jarlsstaðamenn þessum merkjum fram.

Þar eð hvorugur málsaðilinn þótti geta fært sönnur á kröfur sínar var kveðinn
upp eftirfarandi dómur:
Landamerki á hinu umþrætta svæði, milli jarðarinnar Hvamms á einn veg og
jarðanna Grenivíkur og Jarlsstaða á hinn skulu vera bein lína úr garðspotta við
upptök Grófarlækjar í ós hans þar, sem hann fellur í Bárðartjörn. 307

Landamerkjabréfi Grenivíkur frá 14. maí 1890 var þinglýst 17. júní 1890. Þar
segir:
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Að norðan ræður Grenjá á Fjall upp út Grenjárdal útundir Þröskuld og þaðan
bein stefna í vestari Gilsárupptök á Trölladal rétt utan við Þröskuld, og vestari
Gilsáin útí Tungusporð. Á móti Grýtubakka ráða reiðgötur á Leirdalsheiði,
inn að læk þeim, er rennur í Gljúfrá úr Stóraklettagili, síðan ræður sá lækur á
fjall upp og þaðan í vörðu á Hnútu suðvestan á Grenivíkurfjalli og þaðan bein
stefna á vörðu á melnum í svonefndri Syðri-gjá, þaðan í vörðu á mel næst
vestan við Reiðsund, þaðan í vörðu á Grenivíkurhólum ... 308

Bréfið er undirritað af Þórði og Baldvini Gunnarssonum í Höfða. Það er
samþykkt af: Þorsteini Jónassyni (vegna Grýtubakka) og Þorsteini Jónssyni (vegna
Finnastaða) 309 , Lárusi Hannessyni vegna Jarlsstaða, G. Ólafssyni (presti í Höfða)
vegna Svæðis og Gils, og Sveini Sveinssyni vegna Hvamms.
Virðingargerð var framkvæmd á Grenivík 12. júlí 1913 vegna fyrirhugaðrar
sölu. Þar kemur fram að snjó sé lengi að leysa úr fjallshlíðinni ofan við bæinn því þar
séu mikil snjóþyngsli. Þess er getið að í fjalllendinu séu mýrasund sem hægt sé að slá
annað hvert ár ef hægt er að verja það ágangi sauðfjár og gripa. Einnig segir að útbeit
á vetrum sé mjög lítil vegna snjóþyngsla. Í virðingargerðinni segir ennfremur:
Á sumrum ágangur af afréttarfé og gripum. Af landi jarðarinnar eru talin 10
hndr. afréttarland á Leirdalsheiði, sem presturinn nú á seinni árum engar
tekjur hefir haft af, en ætti þó að vera nokkurs virði.310

Í umræddri virðingargerð er getið um makaskipti á Höfða og Grenivík árið
1892 en þá var jörðin virt af dómkvöddum mönnum. Sú virðingargerð hefur ekki
komið fram.
Þann 14. júlí 1913 skrifaði séra Árni Jóhannesson á Grenivík Stjórnarráðinu og
sótti um kaup á ábýlisjörð sinni Grenivík. Ef það fengist ekki óskaði hann eftir því að
kaupa húsin á prestssetrinu og fá erfðafesturétt á landspildu innan girðingar. Með
umsókn sinni sendi prestur ofangreinda virðingargerð og matsgjörð, frá 14. júlí 1913,
á árlegu afgjaldi eftir ákveðna landspildu til erfðafestu á Grenivík. 311
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Grenivíkur hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Grenivík eru einnig fengnar úr matinu:
Engjar ... og hálfdeigjur innan um bithaga, er liggja til fjalls, og þangað brött
vegleysa.
Búfjárhagar: Sumarbeit víðlend og góð fyrir sauðfé. Gripahagar þröngir og
lélegir. Vetrarbeit naumast teljandi sökum snjóþyngsla. Landlétt niðrum, en
kjarngott til fjalls. Fjárgeymsla erfið. ... Ágangur af afréttarfé og umferð. ...
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Jörðin á afréttarland á Leirdalsheiði, það notað árlega, en undanfarið ekkert
verið greitt fyrir, Jarlsstaðir eiga þar ókeypis upprekstur fyrir sig.312

Landamerkjadómur var settur á Jarlsstöðum 21. maí 1970 til þess að ákveða
merkivörður á landamerkjum Grenivíkur og Jarlsstaða. Jóhannes Jónsson hreppstjóri á
Hóli, umráðamaður Grenivíkur, og Bjarni Benediktsson eigandi Jarlsstaða lögðu fram
landamerkjaskrár jarðanna en þær vörður, sem þar var getið, voru horfnar og því
þurfti að ákveða þeim stað í samræmi við vitnisburð landamerkjaskránna. Eftir að
gengið hafði verið á merki og staðhættir kannaðir var komist að svohljóðandi
samkomulagi um eftirtaldar merkivörður:
1. Vörðu [strikað yfir, á] suður og upp frá bænum í Grenivík (vestantil á
háhólnum).
2. Vörðu á melhrygg við Reiðsund (vestan við sundið).
3. Vörðu á Syðrigjármel (Norðan við Lækjargilið).
Ennfremur var ákveðinn staður fyrir merki suður á melhólabrúninni, í beinu
línunni frá Grófarlækjarósi að vörðu nr 1, (suður og upp frá bænum í
Grenivík). 313

Það kom í hlut málsaðila að setja á merkistaðina járnrör sem yrði fest vel í
jörðu með steypu og grjóti.
Jarðirnar Grenivík (að undanskildum 7 ha í eigu hafnarsjóðs Grýtubakkahrepps), Svæði og Höfðabrekka voru seldar hreppsnefnd Grýtubakkahrepps af
landbúnaðarráðherra 5. nóvember 1973. 314 Lögbýlin Dalur og Sunnuhvoll voru einnig
með í þeim kaupum. 315
5.22 Hvammur
Fyrsta heimild, sem fundist hefur um Hvamm, er í skrá um hálfkirkjur og bænhús frá
því um 1461. Þar kemur fram að bænhús sé í Hvammi. 316
Hvammur með öllum gögnum og gæðum var fenginn í jarðakaupum 18.
september 1532. 317
Samkvæmt lista yfir Munkaþverárklaustursjarðir í máldagabók Guðbrands
Þorlákssonar 1590-1616 er Hvammur eign klaustursins. 318
Að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 var
grasatekja lítil í Hvammi en úthagar nægir. Einnig segir Jarðabókin:
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Munnmæli eru, að jörðin eigi skipsuppsátur við Akurlæk í Grenivíkur landi
og þarabrennu. En Grenivík skyldi eiga selför og torfskurð á heiðina. Hvörugt
ítakið hefur brúkast í skyldunafni, so menn viti. 319

Lögfesta Hvamms var lesin upp á manntalsþingi á Grýtubakka 15. maí 1813.
Inntaks hennar er hins vegar ekki getið. 320
Lesin var upp lögfesta Jóns hreppstjóra Loftssonar fyrir eignarjörðu hans
Hvammi á manntalsþingi á Grýtubakka 19. maí 1882. Inntaks er ekki getið en fram
kemur að Oddur Ólafsson ábúandi á Grenivík og Jóns Jónsson eigandi hálfrar
jarðarinnar geymdu sér óskertan rétt sinn gangvart lögfestunni. 321
Chr. Jónsson umboðsmaður Grenivíkur ákvarðaði landamerki Grenivíkur og
Hvamms þann 20. desember 1833 og sendi Oddi Þorsteinssyni á Nesi. Nánar er fjallað
um þetta mál í kaflanum um Grenivík í þessari greinargerð.
Sjálfseignarjörðin Hvammur sem sögð er 20 hundruð hefur kjarrskóg til eigin
nota samkvæmt jarðamatinu 1804. 322
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Hvamm:
Hvammur áður talin 20 hndr. að dyrleika. – ... Af enginu, sem liggur að
nokkuru leiti á víð og dreif í bithaga og er illt til vörslu fást 140 hestar af
ljettíngs heyi. Landrými er hjer nóg fyrir sauðpeníng, en oflítið fyrir stórgripi;
... og frí gjeldfjár-fjárrekstur á heiðinni fyrir heimilið. ...323

Í kaflanum um Grenivík hér framar er umfjöllun um merkjadóm frá 21.
september 1883 í landaþrætumáli milli Grenivíkur og Jarlsstaða annars vegar og
Hvamms hins vegar og vísast til þess.
Landamerkjabréf Hvamms er frá 31. maí 1884 og var þinglesið 16. júní sama
ár. Þar stendur:
Að utan ræður til móts við Grenivíkur og Jarlsstaðarland Grófarlækjarós neðst
þar sem hann fellur í Bárðartjörnina; þaðan bein stefna upp í merkjagarðsstúf
fyrir ofan Grenivíkurhóla, síðan bein lína uppí miðja Merkislág og svo
sjónhending uppá Syðstahnjúk. Frá hnjúknum ræður fjallseggin út að
Stóraklettagili, og síðan lækur sá, er rennur í því niður í Gljúfrá.
Að austan ræður Gljúfrá til móts við [strikað yfir, Bárðartjörn] Grýtubakka,
allt inn að Víðilæk; en að sunnan til móts við Bárðartjörn Víðilækur upp að
merkjalínu, sem dregin væri beint frá syðri enda Bárðartjarnarinnar eftir
garðmóti í mýrinni þar fyrir ofan, upp í áðurnefndan læk.
Að vestan ræður Bárðartjörnin eftir miðlínu hennar. 324
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Óvída Jónasdóttir í Hvammi skrifar undir landamerkjabréfið. Oddur Ólafsson
samþykkir landamerkin vegna Grenivíkur og Þorsteinn Jónasson vegna Grýtubakka
og Sveinn Sveinsson vegna Hóls.
Staðfest er í fasteignamatinu 1916-1918 að landamerki Hvamms hafi verið
þinglesin árið 1884. Eftirfarandi upplýsingar eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar víðlendir. Sumarbeit góð og kjarnaland. Vetrarbeit fremur lítil og
snjóþungt. Sumt beitilandið fjarri. Fjárgeymsla erfið. Jörðin liggur að afrétt
og á hún sérstakt upprekstrarland. 325

Í Árbók Ferðafélags Íslands 1969 segir Jóhann Skaptason að Hvammur eigi
mikið heiðarland á vestanverðri Leirdalsheiði. Kallist þar Hvammsheiði, suðaustan í
Sveigsfjalli, sem er vestan Leirdalsheiðar, milli hennar og Trölladals. 326
Árbær var nýbýli byggt í Hvammslandi árið 1954 með óskiptu beitilandi og
úthaga. Félagsbú var rekið á báðum býlunum 1963-1974 en eftir það munu þau hafa
að mestu verið nýtt sameiginlega.327
5.23 Grýtubakki
Grýtubakki er nefndur í Ljósvetninga sögu sem Björn Sigfússon telur frá því um
miðja 13. öld. 328
Í máldaga Auðunar rauða frá 1318 kemur fram að Grýtubakkakirkja eigi
þriðjung í heimalandi og því sem til liggur í rekum. 329 Þetta er ítrekað í máldögum
Péturs Nikulássonar frá 1394 330 og máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar frá 14611510. 331
Grýtubakka er getið í kaupbréfi 21. apríl 1345332 og í arfleiðslubréfi frá 12.
júní 1386. 333
Jón biskup Arason seldi kaupahluta í Ási í Kelduhverfi með kirkjueign og
fleiri jörðum móti kaupahlut í Grýtubakka, 80 hundruðum, og kirkjueignum og fleiri
jörðum, 14. júlí 1531.334
Í bréfi frá 31. janúar 1533 kemur fram að Jón biskup Arason gefur Sigurði syni
sínum jarðir, þ. á m. Grýtubakka og kirkjan þar eigi:
ij eydikot j eystrum fiordum er heita jorunnarstader og kusueinsstader. 335
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Máldagabók Guðbrands Þorlákssonar 1590-1616 segir um Grýtubakkakirkju:
Hun a þridiung I heimalandi, skögar part fyrer vtan Skuggabiorg, kallast
Þollaks skögur, hun a 20 hndr. I frÿdum peningum, þesse kot Særis velli, 2
eÿdi kot I fiördum. ...336

Í biskupavísitasíum Grýtubakkakirkju sem dagsettar eru 11. júlí 1675, 12.
ágúst 1687, 4. ágúst 1694 og 19. maí 1701 eru klausur sem eru nánast samhljóða
þeirri sem tekin var úr máldagabók Guðbrands. 337 Fram kemur í biskupsvísitasíu
Grýtubakkakirkju frá 1715 að kirkjan eigi eyðikotin Jórunnarstaði og Kúsveinsstaði,
þriðjung í heimalandi og Þorláksskóg. 338 Þá er í biskupsvísitasíu Grýtubakkakirkju
árið 1748 úti á spássíu minnst á þriðjungseign kirkjunnar í heimalandi og rekaeign út
frá Sandhorni. 339
Sérstakir kaflar eru um Kúsveinsstaði og Jórunnarstaði framar í þessari
greinargerð.
Þeir séra Þórarinn Jónsson á Hrafnagili og Þorlákur Benediktsson bóndi á
Grýtubakka deildu um land og reka á Kaðalsstöðum í Fjörðum í lok 17. aldar.
Grýtubakkabóndi virðist hafa viljað eigna Grýtubakka þar nokkurt land og þá
væntanlega sem land Kúsveinsstaða. Þessi ágreiningur var við lýði allt fram undir
miðja 19. öld.
Samkvæmt vitnisburði þeirra Sigurðar Hallgrímssonar og Þorkels Bjarnasonar,
bréfuðum í ágúst 1694, þá hafði Þorlákur Benediktsson (á Grýtubakka) byggt og
uppbyggja látið, á árunum 1693-1694, svokallað Kaðalsstaðasel sem lá fram frá
Kaðalsstöðum og hafði ævinlega eignað verið og fylgt þeirri jörðu. 340 Sjá nánar um
vitnisburðinn í kafla um Kaðalsstaði.
Við vísitasíu Einars biskups Þorsteinssonar í Höfða í Höfðahverfi 5. ágúst
1694 sættust þeir séra Þórarinn á Hrafnagili og Þorlákur á Grýtubakka á að nefna
saman sex menn til þess að fara yfir skjöl kirknanna. Biskup skyldi sjá til þess að
Skúli Þorláksson prófastur og Arngrímur Hrólfsson sýslumaður færu fyrir hópnum og
gættu þess að báðar kirkjurnar fengju að njóta réttinda sinna. Þeir séra Þórarinn og
Þorlákur lofuðu svo að hlíta úrskurði þessara manna. 341
Fyrrgreindir áttmenningar komu saman á manntalsþingi að Grýtubakka 15.
apríl 1695. Þar voru lögð fram skjöl beggja kirknanna. Fyrir hönd Hrafnagilskirkju
var lagt fram bréf á kálfskinni með tveimur hangandi óskertum innsiglum frá árinu
1508. Í því var minnisgrein um gjöf þá er Brynjólfur Magnússon gaf Hrafnagilskirkju
að sér látnum sem var Kaðalsstaðir með rekum og öllum gögnum og gæðum er
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greindri jörðu fylgt hafði að fornu og nýju. Einnig var lagt fram annað bréf um
nákvæmlega sama efni, sömuleiðis á kálfskinni en með einu hangandi óskertu innsigli
frá árinu 1318. Loks auglýsti séra Þórarinn Jónsson að hann og forverar hans hefðu
átölulaust haldið umrætt Kaðalsstaðaland ásamt því plássi sem kallist Kaðalsstaðasel
allt fram til þess tíma er Þorlákur Benediktsson kom til Grýtubakka og setti þar upp
byggð.
Fyrir hönd Grýtubakkakirkju lagði Þorlákur fram afrit úr vísitasíubók Einars
biskups Þorsteinssonar fyrir Grýtubakkakirkju frá 5. ágúst 1694. En þar kom fram að
kirkjan eigi þriðjung í heimalandi, skógarpart fyrir utan Skuggabjörg er kallist
Þorláksskógur, 20 hundruð í fríðum peningum, kotið Særisvelli og tvö eyðikot í
Fjörðum. Einnig framvísaði Þorlákur því, sem hann kallaði afriti af máldaga og
vitnisburðarbréf um landareign eyðikotanna í Fjörðum. Annars hafði Þorlákur hvorki
innsigluð bréf né skilríki fyrir áðurgreindri landareign Grýtubakkarkirkju.
Eftir að hafa yfirvegað framlögð gögn komust áttmenningarnir að þeirri
niðurstöðu að þau gögn, sem Þorlákur Benediktsson hefði lagt fram, gætu ekki hrakið
skjöl og hefð séra Þórarins vegna Hrafnagilskirkju. 342
Hallgrímur Thorlacius prestur á Hrafnagili fann að því að Halldór Pálsson
eigandi Grýtubakka skyldi, á manntalsþingi sama staðar 22. maí 1840, mótmæla
lögfestu hans fyrir Kaðalsstöðum. Ekki nóg með það heldur lét Halldór einnig lesa
upp lögfestu sem miðaði að því að ná Kaðalsstaðaseli undan Hrafnagilskirkju.
Hrafnagilsprestur furðaði sig á þessu því að þrætan um Kaðalsstaðasel hafi verið
útkljáð fyrir mörgum árum með úrskurði 15. apríl 1695. Hann mótmælti því í
kröftugasta máta, fyrir hönd kirkju sinnar, fyrrnefndri lögfestu Halldórs að því leyti
sem hún snertir Kaðalsstaðasel. Því næst friðlýsti hann Kaðalsstaði með
Kaðalstaðaseli til ystu ummerkja gegn notkun þeirra sem ekki höfðu leyfi hans til þess
en einkum og sér í lagi fyrir eignartilkalli og notkun Halldórs Pálssonar undir
fullkomið lagatiltal og sektir svo lengi sem hann gæti ekki hnekkt fyrrnefndum
úrskurði. Mótmæli sín, frá 28. september 1840, bað séra Hallgrímur stefnuvotta
Grýtubakkahrepps að birta Halldóri á heimili hans á Grýtubakka og var það gert fimm
dögum síðar. 343 Séra Hallgrímur á Hrafnagili skrifaði síðan Steingrími Jónssyni
biskupi vegna deilu þeirra Halldórs Pálssonar um Kaðalsstaðasel 14. janúar 1841.
Biskup svaraði 12. mars 1841 og sendi aftur skjöl þau sem séra Hallgrímur byggði
lögfestu sína á. Að sögn Hrafnagilsprests byggði Halldór á Grýtubakka kröfu sína
einungis á ályktun eignaðri Benedikt Þorsteinssyni lögmanni á áreiðarþingi á
Grýtubakka 2. júní 1725 þar sem Grýtubakka var eignað Kaðalsstaðasel. Erfitt sé hins
vegar að átta sig á málavöxtum af svo ófullkomnu undirlagi en þetta muni allt skýrast
er séra Hallgrímur mæti á manntalsþingi á Grýtubakka á komandi vori og haldi uppi
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svörum fyrir kirkju sína. Steingrímur biskup sagði að engin skjöl þessu máli
viðvíkjandi væri að finna í biskupsskjalasafni og í vísitasíubók Einars biskups
Þorsteinssonar sé ekki minnst á Kaðalsstaði né Kaðalsstaðasel, hvorki undir Höfða né
Grýtubakka á árunum 1694-1695. Loks minnir hann séra Hallgrím á að það sé skylda
hans að halda Kaðalstaðaseli, sem sé talsverður hluti Kaðalsstaða, undir
Hrafnagilskirkju. 344
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir dýrleika Grýtubakka með
Svæði og eyðikotunum Jórunnarstöðum og Kúsveinsstöðum í Hvalvatnsfirði vera eitt
hundrað hundraða og eigi kirkjan þriðjung þessara landa. Grasatekja var lítil en
úthagar bjarglegir. 345
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi sem ná yfir tímabilið febrúar
1723 – febrúar 1724 er Grýtubakkakirkja sögð eiga kotið Svæði :
og 2. Eidekot i fiordum kollud
Kusveinsstader, og Jórunarstader. af þeim gielldst Echert ... 346

Eigna Grýtubakkakirkju árið 1724 er getið í skýrslu um fjárhagsstöðu kirkna í
Þingeyjarsýslu en hún var tekin saman 1726:
Kýrkia þesse á 2. Eidekot Jorunnarstade og Kwsveinstade j Eýstre fiördumm.
hun á og j heimalande 30 hndr. hier ad auk eru henne pantsett 20 hndr. ur
Grýtubacha, fýrer Skullder tilfallnar j tyd Sal. Þorláks Benedictssonar.
Eingenn er landskulld hier uppa sett, fir edur sýdar, ad minu Vite. Enn
Kýrkiunnar hier ádurtalenn Eidekot, henne ónýt til Inntektar. ... 347

Grýtubakki var vísiteraður af prófasti árið 1735. Í vísitasíunni stendur að
kirkjan eigi þriðjung í heimalandi og 20 hundruð, sem pantsett hafi verið kirkjunni af
eignarmanni. 348
Í vísitasíu prófasts á Grýtubakka árið 1753 er vitnað til áðurnefnds gjafabréfs
Jóns Arasonar biskups frá 1533:
Öllum tiedum eignum tiaest ad Kyrkiann enn nú hallde fyrir utann þesse
Sÿdstnefndu 8 hndr. ...“. [8 hndr. í þarflegum peningum]. 349

Samkvæmt biskupsvísitasíu Grýtubakkakirkju árið 1828 á kirkjan:
... þridjung i heimalande, og því sem til liggur í rekum, XV vætta afreidslu
útfrá Sandshorni til Senníngarvíkur eftir giafa og Auglysingar brefi, biskups
Jóns Arasonar, sub anno 1533, hvör þá var Eigandi Gritubacka, á hún jörd á
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Snærisvöllum (nú kallada Svædi) og 2 Eidikot i eystri Fiördum, Jórunarstadi
og Kúsveinsstadi, sama bref vottar og ad hann hafi til hennar lagt ... 350

Eftirfarandi máldagabrot var fært inn í kirkjustól Grýtubakkakirkju á eftir
biskupsvísitasíu frá 1828:
Afskrift af Máldaga Broti, áhrærandi Grítubacka Kÿrkiu Eigner og Jtök, sem
Eyrikur Prestur Þorleifsson á Þóroddsstad i Kinn, fann af hendíngu, medal
gamalla Skiala i Rauduskridu, og med deildi Kyrkiunnar Proprietario, undir
6tta Nov. næstlidna:
Þetta var i Skrúdakistunni á Grítubacka þá Síra Berfinnur 351 tók vid henni.
[síðan kemur upptalning á messuklæðum, bókum og kirkjugripum] Alla á
Backi Afriett fÿrir utann Diúpagil til til móts vid Kadalstadi, á Backi alla
Leirdals Heÿdi, Anno Domine M.D.XXII
[Hér er sleppt upptalningu á rekum]
under þetta hafa skrifad Paull
Gudbrandsson Gisli Jónsson Hallur Ólafsson
upplesid og Protocollerad fyrir Rettinum a Gritubacka, settu áreidar þíngi
Laugardagenn 2 Jun. 1725. testerar Benedix Thorsteinsson
Ad framann skrifud Afskrift sé rettskrifud epter - og samhlióda med –
Originalnum, - hvör á lausu Bladi liggur vid Kyrkiuna á Grítubacka, - vitnum
og stadfestum Vid undirskrifader med ockar eiginhandar undirskriftum“
J. Jónsson prestr á Höfda 352

Lögfesta fyrir landi, skógarítökum og rekum Grýtubakka var lesin upp á
manntalsþingi á sama stað 29. maí 1845. Inntaks er hins vegar ekki getið. 353
Fram kemur í jarðamatinu 1804 að sjálfseignarjörðin Grýtubakki með
Lónsgerði, sem notaðist með heimajörðinni, og Grýtu, sé metin 60 hundruð að
dýrleika. Einnig kemur fram í matinu að Grýtubakki hafi kjarrskóg til eigin nota og að
landbrot spilli úthaga. 354
Í jarðamatinu 1849-1850 segir m.a. um Grýtubakka:
Gritubakki áður metin sér 20 hndr. að dýrleika. ... Landrými er nóg fyrir
allann peníng, og í betralagi að kostum yfir höfuð, einnig vetrarútbeit nokkur.
Fjár upprekstur til aflögu og hrís til dengslis, einnig grasatekja fyrir heimilið
... 355

Einnig kemur þar fram varðandi Grýtu:
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Þetta nafn er tortryggilegt, gæti verið mislestur á nafninu Geirfinnur, en enginn prestur með því
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Gríta áður talin 10 hndr. að dýrleika. - ... Búfjárhagar eru í sameiníngu við
Gritubakka, og eru í meðallagi að landrými og gjæðum; vetrar útbeit er hér
nokkur, einnig hrís til dengslis sömuleiðis fjall upprekstur og grasatekja að til
tölu í samlendunni; ... 356

Landamerkjabréfi Grýtubakka frá 3. desember 1889 var þinglýst 17. júní 1890,
svohljóðandi:
Að austan ræður fjallgarður sá er aðskilur Leirdalsheiði og Flateyardalsheiði,
svo sem vötn deila inn í Grýtuskál [upphaflega skrifað, Grýtubakkaskál]. Þá
ræður sunnan móti Kolgerði, Grýtan niður að merkjavörðu á syðri bakka
hennar. [Hér er sleppt lýsingu á mörkum móti Nesi] Svo ræður að neðan
Hólsá móti Hóli, og að utan Gljúfrá móti Bárðartjörn og Hvammi allt þar til
lækur úr Stóraklettagili fellur í hana við Glúfrárvað. Þá ráða þaðan móti
Grenivík reiðgötur á Leirdalsheiði út að vaði á Íllagilsá, en síðan
Hvalvatnsfjarðará móti Gili og Kussungsstöðum. Að utan ræður móti
Kaðalstöðum Selgil út og yfir frá Kussungstöð<um> og utan við eyði býlið
Kúsveinsstaði, á fjall upp. …
Ábuandi Kaðalsstaða, hefir ef hann æskir þess, forgöngurétt að fá til leigu
Jórunnarstaðaafrétt í Grýtubakkalandi, með sama eftirgjaldi sen aðrir bjóða …
357

Bréfið er undirritað af Þorsteini Jónassyni. Það er samþykkt af Einari
Ásmundssyni vegna Hléskóga, Ness og Hóls, Sv. Sveinssyni vegna Hvamms og
Bárðartjarnar, Matthíasi Jochumssyni (presti á Akureyri) vegna Kaðalsstaða, G.
Ólafssyni (presti í Höfða) vegna Kolgerðis og Þórði og Baldvin Gunnarssonum vegna
Grenivíkur.
Að þessu er vikið í landamerkjabréf Kaðalsstaða frá 10. júní 1889 sem hér
segir:
Þar eð hvorki máldagar nje nein önnur skjöl eða munnmæli geta gjört
núlifandi mönnum ljóst, hvar Kaðalstaðasel það, sem forðum fylgt hefir
jörðinni, hafi verið, er því sleppt á móti því, að eigendur Grýtubakka er lönd
eiga nú á því svæði, lofa að byggja bónda þeim sem býr á Kaðalstöðum
afrjettinn Grýtubakkalands megin, ef hann æskir þess og býður jafnt
eptirgjald eptir hann eins og aðrir, og skal sú kvöð haldast framvegis, ef
leiguliðaskyldu er af Kaðalstaða ábúanda gætt og umboðsmenn
Hrafnagilskirkju ekki kalla til áðurnefnds ítaks. 358

Sjá að öðru leyti kaflann um Kaðalsstaði.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Grýtubakka hafi verið
þinglesin 1890. Eftirfarandi upplýsingar um Grýtubakka eru einnig fengnar úr matinu:
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Búfjárhagar allvíðlendir. Sumarbeitland kjarngott, en langsótt fyrir sauðfé.
Gripahagar allgóðir. Vetrarbeit engin sökum snjóþyngsla. Fjárgeymsla erfið.
... Jörðinni fylgir stórt upprekstrarland, notað fyrir heimafé. 359

Jóhann Skaptason segir í Árbók Ferðafélags Íslands 1969 að Grýtubakki eigi
allan eystri hluta Leirdalsheiðar og land í Hvalvatnsfirði austan ár að Selgili,
merkjagili Grýtubakka og Kaðalsstaða. Í því landi hafi verið býlin Jórunnarstaðir og
Kúsveinsstaðir, kallist þar nú „Jórunnarstaðaafrétt“ en heiðin austanverð kallist
stundum „Bakkaafrétt“. Landið sé nú notað sem „afréttur“ Höfðhverfinga. 360
Árið 2005 var tekið fyrir í héraðsdómi Norðurlands eystra ágreiningsmál milli
eigenda Grýtubakka 1 og 2 og Grýtubakkahrepps vegna Grenivíkur um landamerki á
Leirdalsheiði frá svonefndum Hávörðum og norður úr. Í landamerkjabréfum beggja
jarðanna er talað um að reiðgötur á Leirdalsheiði ráði merkjum milli jarðanna
Grýtubakka og Grenivíkur, og í landamerkjabréfi Grýtubakka er miðað við vað á
Illagilsá, eða eins og segir í málsatvikalýsingu dómsins:
Eins og kröfugerð aðila er háttað snýst ágreiningur þeirra um í hvorri ánni
[Illagilsá/Austurá eða Gilsá/Vesturá] „vað á Illagilsá“ er svo og við hvað sé
átt með „reiðgötur“ á Leirdalsheiði í framangreindum merkjalýsingum.

Dómur var kveðinn upp 20. apríl 2005 með hnitsettum merkjum. Hann var
staðfestur í hæstarétti 21. september 2006.361
5.23.1 Kúsveinsstaðir
Í bréfi frá 31. janúar 1533 kemur fram að Jón biskup Arason gefur Sigurði syni sínum
jarðir, þ. á m. Grýtubakka og kirkjan þar eigi:
ij eydikot j eystrum fiordum er heita jorunnarstader og kusueinsstader. 362

Í reikningum bændakirkna í Hólabiskupsdæmi frá 1569 kemur fram að
Grýtubakkakirkja eigi:
tuo eydikot er heita Iorunna(r)stader og Kusueinstader j eystrum Fiordum.
eingin hus A. og eigi bygdar j næstu hundrad är. 363

Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 voru
Kúsveinsstaðir taldir með í dýrleika Grýtubakka. 364 Um kotið sjálft segir þar:
Kusveinstader, í eyði undir 20 ár, en þar fyrir bygt eitt ár eður tvö, og þar fyrir
bjuggu hjer tveir menn um fáein ár hvor, en oftast hefur þetta kot í eyði legið í
manna minni.
Dýrleikinn óviss, því þetta kot hefur ei tíundast so menn viti.
359
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Eigandinn Grýtubakka kirkja eður sjálfur staðurinn Grýtubakki.
Byggíngarkosti veit enginn nálægur að undirrjetta, en meinast af þeim alllitlir,
þá bygt hefur verið.
Fóðrast kunni i úngneyti.
Ekki má hjer aftur byggja fyrir heyskaparleysi. Enginn brúkar nú þetta
eyðikot. 365

Þó voru Kúsveinsstaðir nýttir, þegar búið var á Kaðalsstöðum að sögn
Jarðabókarinnar, því að Kaðalsstaðir fá þessa umsögn:
Úthagarnir eru mjög litlir, og því var mjög hætt að engið beittist þá bygt var,
nema hagi væri til fenginn á Kúsveinstöðum eður Bakka afrjett. 366

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, sem ná yfir tímabilið febrúar
1723 – febrúar 1724, telst eyðikotið Kúsveinsstaðir í eigu Grýtubakkakirkju. 367
Eyðikotið Kúsveinsstaðir er einnig talið meðal eigna Grýtubakkakirkju í skýrslu um
fjárhagsstöðu kirkna í Þingeyjarsýslu árið 1724, sem tekin var saman árið 1726. 368
Hið sama kemur fram í biskupsvísitasíu Grýtubakkakirkju árið 1828.369
Árið 1753 gat prófastur þess í vísitasíu að Grýtubakkakirkja héldi enn eignum
sínum, sem getið var í gjafabréfi Jóns biskups Arasonar árið 1533, nema 8 hundruðum
í þarflegum peningum. 370
Á manntalsþingi á Grýtubakka 22. maí 1840 mótmælti Halldór eigandi
Grýtubakka lögfestu fyrir Hrafnagilskirkjujörðinni Kaðalsstöðum frá 11. maí 1773
sem síðast hafði verið lesin upp árið 1804. Í staðinn lét hann lesa upp lögfestu
Kúsveinsstaða frá 2. júní 1773 sem hafði seinast verið lesin upp 8. júní 1783. Inntak
lögfestanna kemur ekki fram. 371 Nánar er fjallað um málið í kaflanum um
Grýtubakka.
Hallgrímur Thorlacius prestur í Laufási skrifaði Steingrími Jónssyni biskupi
vegna deilu þeirra Halldórs Pálssonar um Kaðalsstaðasel 14. janúar 1841. Nánar er
fjallað um málið í kaflanum um Grýtubakka.372
Að sögn Jóns Sigurðssonar í sýslulýsingu hans stóðu Kúsveinsstaðir litlu
norðar Jórunnarstöðum. Ekki sé vitað um byggð þar eftir 1690. 373
Landamerkjabréf vantar fyrir Kúsveinsstaði. En landið virðist innan merkja
Grýtubakka samkvæmt landamerkjabréfi þeirrar jarðar.
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5.23.2 Jórunnarstaðir
Í bréfi frá 31. janúar 1533 kemur fram að Jón biskup Arason gefur Sigurði syni sínum
jarðir, þ. á m. Grýtubakka. Segir þar að kirkjan þar eigi:
ij eydikot j eystrum fiordum er heita jorunnarstader og kusueinsstader. 374

Í reikningum bændakirkna í Hólabiskupsdæmi frá 1569 kemur fram að
Grýtubakkakirkja eigi:
tuo eydikot er heita Iorunna(r)stader og Kusueinstader j eystrum Fiordum.
eingin hus A. og eigi bygdar j næstu hundrad är. 375

Biskupavísitasíur Grýtubakkakirkju á árunum 1715 og 1828 segja að kirkjan
eigi eyðikotið Jórunnarstaði. 376
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 voru
Jórunnarstaðir taldir með í dýrleika Grýtubakka.377 Um býlið sjálft segir Jarðabókin:
Iórunarstader, fornt eyðiból austanframm í Hvalvatnsfirði, nokkuð utar en
gagnvart Gili. Þar sjást byggíngaleifar af tóftarústum, en ekki girðíngar, hefur
og ekki bygt verið frá gamalli tíð.
Þetta eyðiból liggur undir undir Grýtubakka með tilliggjandi landi og kallast
Bakka afrjett.
Ekki má hjer aftur byggja fyrir snjóflóðum, sem menn hyggja að hafi eyðilagt
þetta býli. Túnstæði er og nær ekkert og heyskapur mjög lítill. 378

Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, sem ná yfir tímabilið febrúar
1723 – febrúar 1724, telst eyðikotið Jórunnarstaðir í eigu Grýtubakkakirkju. 379
Eyðikotið Jórunnarstaðir er einnig talið meðal eigna Grýtubakkakirkju í skýrslu um
fjárhagsstöðu kirkna í Þingeyjarsýslu árið 1724 sem tekin var saman árið 1726. 380
Árið 1753 gat prófastur þess í vísitasíu að Grýtubakkakirkja héldi enn eignum
sínum, sem getið var í gjafabréfi Jóns biskups Arasonar árið 1533, nema 8 hundruðum
í þarflegum peningum. 381
Jón Sigurðsson í Yztafelli segir um Jórunnarstaði í sýslulýsingu sinni:
Grýtubakki á land austan ár í Hvalvatnsfjarðardal, móti löndum Gils og
Kussungsstaða. Enn heitir þar Jórunnarstaðaafréttur, fagurt land, öldótt og
skógivaxið. Árið 1525 eru Jórunnarstaðir taldir „eyðijörð forn“. [Síðan er
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tilvitnun í Jarðabók Árna og Páls]. Aftur voru Jórunnarstaðir byggðir árið
1811-1812, og stóð byggðin aðeins árið. 382

Landamerkjabréf vantar fyrir Jórunnarstaði. En landið virðist innan merkja
kröfusvæðis þinglýstra eigenda Grýtubakka.
5.24 Skarð
Elsta heimild um Skarð er í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 en þar
er minnst á að tíund liggi þaðan til Laufáskirkju.383
Fimmtán hundruð í Skarði voru greidd m.a. upp í kaupverð hálfs Miklagarðs í
Eyjafirði 21. apríl 1345. 384
Skarð var selt 10. maí 1464 samkvæmt vitnisburði 23. janúar 1471:
Med ollum þeim gaugnum oc gædum er greindri iordu hefer fylgt oc fylger at
fornu oc nyio oc hann vard fremzt eigandi at. allt land oc skog at þui diupa
gili er næst er firir vtan iordina þuera er þar liggr j sama dal. 385

Skarð í Fnjóskadal, 20 hundruð, Mýri í Bárðardal, 16 hundruð, og fjögur
málnytukúgildi voru goldin fyrir Stóruvoga á Vatnsleysuströnd 4. október 1489
samkvæmt vitnisburði 24. mars 1491:
sagdi hvorki þeirra odrv til landamerkia aa greindvm jordvm en hvort sellde
odrv epter þvi sem jardernar ætti oc þeim hefde fylgtt at forv oc nyiv oc þær
hefdv fremst eigande at vordet. 386

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir að Svaðaskarð
sem almennilega kallist Skarð sé 30 hundruð að dýrleika. Grasatekja sé bjargleg fyrir
heimilið, úthagarnir bæði miklir og sæmilega grösugir. Þá þurftu ábúendur Pálsgerðis
og Litlagerðis jafnan að þiggja beit af Skarðsmönnum fyrir beitartoll. 387
Sjálfseignarjörðin Skarð er sögð 30 hundruð í jarðamatinu 1804. Jörðin hefur
kjarrskóg sem hún getur bæði nýtt sjálf og selt öðrum og eru árstekjur hennar af því
einn ríkisdalur. Jörðin hefur líka einn ríkisdal á ári í tekjur af leigu á „afrétt“. Í
jarðamatinu kemur einnig fram að skriður spilli úthaga.388
Þann 7. júlí 1829 seldi séra Jón Jónsson í Möðrufelli, umboðsmaður
jarðarinnar Skarðs, Halldóri Jónssyni í Öxnafelli í Eyjafirði þann helming Skarðs sem
var í eigu séra Páls Magnússonar Thorarensens. Þessi jarðarhluti, sem metinn var til
15 hundraða, var seldur með öllum ítökum. J. Jónsson og J. Gottskálksson vottuðu
söluna. 389 Tekið var fram um „afrétt“ eða eins og segir í afsalsbréfinu:
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þennan Jardar Helfmíng, segi eg, med nefndum kúgildis Am, sel eg og til
eignar heimila Bónda og siálfeigara Mr Halldóri Jonssyni á Öxnafelli i
Eyafirdi ásamt öllum nefndrar Jardar helfmingi fylgiandi Húsum Túni
Eingium Uthaga Afrétt Skógarlandi og ödrum Itökum undan Síra Pauli og
Erfíngium hanns, under Mr Halldór og hanns Erfíngia, uppfrá þessu. 390

Um Skarð segir í jarðamatinu 1849-1850:
Skarð áður talið 30 hndr. að dýrleika. - ... Landrými er mikið, og í betralagi að
gjæðum, liggur undir skriðu áföllum, einnig vetrar útbeit lítil, og torfrista
eins; enn til kosta má telja grasatekju til hagræðis fyrir heimilið, og
upprekstur í sama máta liðlega, einnig skóg til til kolagerðan talsverðan;
hingað gjaldast 70 fiskar í beitar toll frá nærstu bæum, á báðar síður. ... 391

Landamerkjabréf Skarðs er frá 13. mars 1886, lesið á manntalsþingi 8. júní
1886 og er svohljóðandi:
1. Á milli Skarðs og Þverár ræður merkjum lækur sá, er fellur í svonefndu
Merkigili, þar sem það er í einu lagi um hjallann neðarlega í fjallshlíðinni, og
þaðan ræður bein lína niður að Fnjóská, og einnig þaðan bein lína upp í svo
nefnda Merkiskál og allt á fjall upp.
2. Þaðan liggja merkin eftir beinni línu út háfjallið út að svonefndri InnriHöfðagilsá, og skiftir sú lína Skarðslandi, fyrst frá Þúfulandi nokkuð út eftir
fjallinu, og síðan frá Vestari-Krókalandi. Innri-Höfðagilsá, rennur í svonefndu
Innra-Höfðagili, og liggur gil það þvert fyrir botninum á svonefndum
Skarðsdal, allt uppá fjall það, sem er Vestanvert við dalinn, og skilur áin
Skarðsland frá Laufáskirkjulandi á fjall upp.
3. Milli Skarðs og Litlagerðis ræður merkjum lækur sá, er nefndur er
Grefilslækur, og sem fellur í svonefndu Grefilsgili, frá Fnjóská á fjall upp.
Síðan liggja merkin frá Grefilsgilsbotni, eftir beinni línu út háfjallið, út í
Skarð það, sem liggur í gegnum fjallið úr Innra-Höfðagilsbotninum, í svo
nefnda Grýtuskál.
4. Fnjóská skiftir Skarðslandi frá Laufás og Skuggabjargalöndum. 392

Jóhann Bessason á Skarði sagðist hafa samið landamerkjalýsinguna eftir
beiðni jarðeiganda og væri hún svo rétt sem hann best vissi og honum hefði verið sagt
af hér kunnugum. Bréfið var samþykkt af: Gísla Ásmundssyni eiganda og ábúanda
Þverár, Eldjárn Ásmundssyni vegna Þúfu, Magnúsi Jónssyni (presti í Laufási) sem
umboðsmanni Laufásstaðarlands, Höfðagiljalands og Litlagerðis.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Skarðs hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Skarð eru einnig úr matinu:
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Skjal nr. 2 (54) a-b.
Skjal nr. 2 (58) a-b.
392
Skjal nr. 2 (38) a-b.
391

1062

1063
Búfjárhagar víðlendir og kjarngóðir. Sumarland mjög gott fyrir sauðfé, en
gripahagar snögglendir. Snjóþyngsli afarmikil og vetrarbeit völt. Fjárgeymsla
mjög örðug. ... Upprekstrarland á jörðin fyrir sig. ... Ágangur nokkur af
afréttarfé og nágrannabæjum. 393

5.25 Litlagerði
Fyrsta heimild um Litlagerði er í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá
1712 en þar segir:
Litlagierde, partur af heimajörðinni. Bygt á fjárhússtæði jarðarinnar fyrir vel
50 árum, afdeilt einasta að túni og útslægjum, og reiknast fjórðúngur allrar
jarðarinnar, að dýrleika v hndr., og so tíundast ut supra. 394

Einnig er þar getið býlisins Hjáleigu, sem var hjáleigunefna milli Pálsgerðis og
Miðgerðis en í landi Pálsgerðis, byggð fyrst það menn vissu fyrir 41 ári, síðan ýmist í
byggð eða eyði þar til fyrir 24 árum að hún lagðist í eyði.395
Raunar er Pálsgerði lögfest ásamt tveimur þar við liggjandi nýlendum og
öllum þeirra trjám og húsum í lögfestu séra Markúsar Geirssonar frá 22. apríl 1678. 396
Önnur þessara nýlendna hlýtur því að vera Pálsgerði þó hún sé ekki nefnd á nafn árið
1678. Hin nýlendan gæti hafa verið Hjáleiga áðurnefnd, sem e.t.v. er sama og
Geitagerði sem getið er í kirknareikningum 1723-1724:
Geitagierde Eidekot og óbigt æfenn lega nema umm 2. edur 3. ár fyrer
Hallæred mikla Sem hier yfer gieck i þyngEyar Sýslu Hvad Bæde menn og
skiepnur nydur Hrundu, Sydann eru 54 ár þa galldst af þessu kote 20 al.
alldrei Sydann. 397

Séra Geir Markússon lögfesti Pálsgerði og Litlagerði með öllum þeirra trjám
og húsum á manntalsþingi að Grýtubakka 6. maí 1713. 398 Séra Stefán Einarsson í
Laufási lögfesti m.a. Pálsgerði með afbýlinu Litlagerði 11. maí 1751. 399
Í áföstu skjali við eignaskrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási árið 1635 er
vikið að eignum Laufáss eftir úttekt árið 1738 og þar er Litlagerði sagt hjáleiga frá
393

Skjal nr. 2 (61).
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 28.
395
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 28.
396
Skjal nr. 2 (69) a-b. Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi á Grýtubakka en sama lögfesta
var einnig lesin upp við Laufáskirkju fyrsta sunnudag eftir trinitatis 1681, á sama stað 18. júní 1682 og
loks aftur á manntalsþingi á Grýtubakka 30. apríl 1710.
397
Skjal nr. 2 (231) a-b.
398
Skjal nr. 2 (71) a-b. Lestur umræddrar lögfestu var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729.
399
Skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp
oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási:
Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta
séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta séra Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta
séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí
1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal nr. 2 (79) a-b.
394
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lögbýlinu Pálsgerði með 40 álna landskuld, þ.e. 1/3 af heildar landskuldinni, en með
helming kúgildanna.400
Í greinargerð um Laufássprestakall frá 1782 kemur fram að Litlagerði sé afbýli
sem fylgi Pálsgerði. 401
Í jarðamatinu 1804 er sagt að Litlagerði sé hjáleiga Pálsgerðis. Samkvæmt
matinu spilla skriðuföll og grjótfok úthaga. 402
Í jarðamatinu 1849-1850 segir um Litlagerði:
Litlagérði áður byggt úr Pálsgérðislandi, og talið 6½ hndr. að dýrleika. - ...
Úthagar eru hér litlir og léttir, vetrar útbeit lítil ...403

Landamerkjabréf Litlagerðis er dagsett 22. maí 1886 og því var þinglýst 8. júní
sama ár. Í því kemur m.a. fram eftirfarandi:
1. Að austan ræður Grefilslækur frá Fnjóská og upp á háfjall.
2. Að sunnan Fnjóská.
3. Að vestan er stefnan úr stórum steini niður við Fnjóská upp á há bakkanum,
fyrir utan og neðan Litlagerði í Ytri-Tvístein fyrir utan og ofan Litlagerðisbæ.
Þessir tveir steinar ráða stefnu merkjanna neðan frá á uppá fjallsbrún.
4. Að norðan ræður fjallsbrúnin. 404

Magnús Jónsson prestur í Laufási skrifar undir bréfið en hann var einnig
umráðamaður Pálsgerðis. Jóhann Bessason samþykkir það vegna Skarðslands.
Varðveist hefur virðingargerð Litlagerðis, frá 3. júní 1916, væntanlega vegna
fyrirhugaðrar sölu en önnur gögn um söluna hafa ekki fundist. Í henni kemur m.a.
fram að land jarðarinnar sé mjó landspilda frá Fnjóská og upp til fjalls. Útbeit er sögð
lítil á vetrum en sumarhagar taldir góðir. 405
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Litlagerðis hafi verið þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Litlagerði eru
einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar nokkuð rúmir. Vetrarbeit rýr, enda nokkuð snjóþungt. Gripahagar
allgóðir, en fremur þröngir. Landlétt heldur, en skjólasamt og hægt. 406

Einnig kemur fram í matinu að Grenivíkurprestur sé umráðamaður Litlagerðis.
Litlagerði fór í eyði árið 1960 og var keypt undir Skarð sex árum síðar. 407
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Skjal nr. 2 (180) a-b.
Skjal nr. 2 (66) a-b.
402
Skjal nr. 2 (56) a-b.
403
Skjal nr. 2 (58) a-b.
404
Skjal nr. 2 (34) a-b.
405
Skjal nr. 2 (140).
406
Skjal nr. 2 (61).
407
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 62 og 95.
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5.26 Pálsgerði
Í kaflanum um Borgargerði hér að framan er fjallað um Smálönd þau sem
Laufáskirkja átti og vísast til þess.
Við afhendingu Laufásstaðar 4. maí 1559 kemur fram að í Pálsgerði séu
kúgildi. 408 Er það í fyrsta skipti sem Pálsgerði er nefnt sérstaklega.
Pálsgerði, með hundraðs landskuld, er talið meðal jarða Laufáskirkju í
vísitasíu Þorláks biskups Skúlasonar árið 1631. 409 Sama kemur fram í skoðun á
Laufáskirkju 10. apríl 1686, 410 við biskupsvísitasíur 1687,411 1694, 412 1701 413 og
1715, 414 og prófastsvísitasíu 1735. 415
Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási yfir eignir kirkjunnar árið 1635
kemur fram að kirkjan eigi Pálsgerði sem metið sé til 20 hundraða. 416
Markús Geirsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 22. apríl
1678, m.a. Pálsgerði ásamt tveimur þar við liggjandi nýlendum og öllum þeirra trjám
og húsum. 417
Að sögn Jarðabókar Árna og Páls frá 1712 var dýrleiki Pálsgerðis með
Litlagerði 20 hundruð en heimajörðin reiknaðist fyrir 15 hundruð. Úthagar voru bæði
litlir og hrjóstrugir. 418
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724 er sagt að Pálsgerði með hjáleigunni Litlagerði sé afbýli Laufáss með
90 álna landskuld. 419
Lögfesta Sölva ábúanda í Pálsgerði var lesin upp á manntalsþingi á
Grýtubakka 27. maí 1739. Inntaks lögfestunnar kemur aðeins fram að hluta til en þar
segir að lögfest sé:
... ad tilteknu landamerke ad nordann læk þeim er enn kallast Merkislækur. 420
408

Skjal nr. 2 (228).
Skjal nr. 2 (99) a-b.
410
Skjal nr. 2 (104) a-b.
411
Skjal nr. 2 (107) a-b. Þá nefnt Hálsgerði sem er örugglega ritvilla.
412
Skjal nr. 2 (108) a-b.
413
Skjal nr. 2 (64) a-b.
414
Skjal nr. 2 (113) a-b.
415
Skjal nr. 2 (240) a-b.
416
Skjal nr. 2 (180) a-b.
417
Skjal nr. 2 (69) a-b. Það sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr. skjal nr. 2
(71) a-b. Í lögfestu séra Stefáns Einarssonar í Laufási frá 11. maí 1751 lögfestir hann m.a. Miðgerði
sem hann segir heimaland staðarins, sbr. skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi
Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft
einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási: Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra
Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta séra
Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og
lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí 1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal
nr. 2 (79) a-b.
418
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 27-28.
419
Skjal nr. 2 (239) a-b.
420
Skjal nr. 2 (125) a-b.
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Fram kemur í jarðamatinu 1804 að Laufáskirkjujörðin Pálsgerði með
Litlagerði sé sögð 20 hundruð. Einnig kemur fram í matinu að skriðuföll og grjótfok
spilli úthaga. 421
Í jarðamatinu 1849-1850 stendur:
Pálsgerði, talin sér 13½ hndr. að dýrleika ... Úthagi er hér lítill, uppblásinn, og
liggur undir skriðuáföllum, og vetrarútbeit, þess vegna lítil ... 422

Þann 24. maí 1886 var landamerkjabréf fyrir Pálsgerði útbúið og þinglesið 8.
júní sama ár:
1. Að austan er stefnan úr stórum steini niður við Fnjóská, upp á há bakkanum
fyrir utan og neðan Litlagerði í Ytri-Tvístein fyrir utan og ofan Litlagerðisbæ.
Þessir tveir steinar ráða stefnu merkjanna neðan frá á uppá fjallsbrún.
2. Að sunnan (suðvestan) ræður Fnjóská.
3. Að vestan (utan) ræður neðan frá Fnjóská Merkilækur uppá Kúahjalla og
svo þaðan beint á fjall upp
4. Að norðan (norðaustan) er fjallsbrúnin. 423

Magnús Jónsson prestur í Laufási skrifaði undir landamerkjabréfið. Hann var
umráðamaður jarðanna báðum megin, Miðgerðis og Litlagerðis.
Virðing vegna fyrirhugaðrar sölu Pálsgerðis fór fram 5. maí 1913. Þar kemur
m.a. fram að allt land jarðarinnar sé mjó landspilda um 350 faðmar á breidd frá ánni
og allt upp til fjalls og mikið af landinu sé mjög grýtt en graslendi sé aðeins að finna
niður við ána og upp að bænum. Í virðingunni segir ennfremur:
Útbeit er lítil, því mest af graslendi jarðarinnar er slegið árlega og eins og
áður er sagt, landrými lítið. Ágangur af fé og gripum er mikill, sem orsakast
af þéttbýlinu og einnig af því, að jörðin liggur undir brattri fjallshlíð og því
stöðugur straumur af fé úr fjallinu, sem afréttarfé rennur í á sumrin. 424

Pálsgerði var selt Birni Árnasyni og er afsal Stjórnarráðsins dagsett 31. maí
1915.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Pálsgerðis hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Pálsgerði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar litlir. Vetrarbeit ekki teljandi. Gripahagar þröngir. Landið grýtt
og bratt. ... Fjárgeymsla erfið. ... Ágangur nokkur af afréttarfé. 425

Pálsgerði fór í eyði árið 1964 og var keypt undir Ártún árið 1984. 426
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Skjal nr. 2 (56) a-b.
Skjal nr. 2 (58) a-b.
423
Skjal nr. 2 (35) a-b.
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Skjal nr. 2 (135).
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Skjal nr. 2 (61).
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Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 63, 95.
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5.27 Miðgerði
Í kaflanum um Borgargerði hér að framan er fjallað um Smálönd þau sem
Laufáskirkja átti og vísast til þess.
Miðgerði er fyrst nefnt meðal eigna Laufáskirkju í vísitasíu Þorláks biskups
Skúlasonar í Laufási árið 1631, 427 sömuleiðis í biskupavísitasíum kirkjunnar á árunum
1687 428 , 1694, 429 1701 430 og 1715. 431 Sömuleiðis í vísitasíu Þorleifs Skaftasonar
prófasts árið 1735. 432
Við skoðun Laufáskirkju 10. apríl 1686 er Miðgerði talið með heimalöndum
kirkjunnar. 433
Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási árið 1635 eru talin upp lönd sem
Laufáskirkja eigi. Þar segir m.a.
item ä kirkiann ij Gerde fyrer utann Fnióskä oc eru bæde saman halldin xx
hndr land eda huort fÿrer sig x hndr. land, eru þau optast til slægna höfd.

Síðar í áföstu skjali er vikið að eignum Laufáss eftir úttekt 1738 og Miðgerði
þar talið meðal heimalanda. 434
Markús Geirsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 22. apríl
1678. Þar á meðal Miðgerði og Borgargerði með öllum húsum, smærri og stærri,
innan garðs jafnt sem utan. Lögfestan var lesin samdægurs á manntalsþingi á
Grýtubakka en einnig lesin upp við Laufáskirkju fyrsta sunnudag eftir trinitatis 1681,
á sama stað 18. júní 1682 og loks aftur á manntalsþingi á Grýtubakka 30. apríl
1710. 435
Miðgerði er sagt heimaland Laufáskirkju í prófastsvísitasíu 1735. 436
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 er Miðgerði
heimaland Laufáss. Það liggi fyrir utan Fnjóská með afdeildu landi og sitji fyrir
fátækra fylgd og boðburði eins og önnur lögbýli í sveitinni. Útigangur fyrir sauðfé er í
427

Skjal nr. 2 (99) a-b. Miðgerði er þá sagt stundum byggt.
Skjal nr. 2 (107) a-b. Miðgerði er þá talið með jörðum kirkjunnar og sagt stundum byggt.
429
Skjal nr. 2 (108) a-b. Miðgerði er þá talið með jörðum kirkjunnar.
430
Skjal nr. 2 (64) a-b. Þá telur staðarhaldari Miðgerði byggt úr heimalandi kirkjunnar.
431
Skjal nr. 2 (113) a-b. Miðgerði er þá talið með heimalöndum.
432
Skjal nr. 2 (240) a-b.
433
Skjal nr. 2 (104) a-b.
434
Skjal nr. 2 (180) a-b.
435
Skjal nr. 2 (69) a-b. Það sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr. skjal nr. 2
(71) a-b. Í lögfestu séra Stefáns Einarssonar í Laufási frá 11. maí 1751 lögfestir hann m.a. Miðgerði
sem hann segir heimaland staðarins, sbr. skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi
Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft
einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási: Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra
Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta séra
Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og
lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí 1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal
nr. 2 (79) a-b.
436
Skjal nr. 2 (240) a-b.
428

1067

1068

meðallagi. Jörðin hefur smá skóg til eldiviðar en kolagerðarskógur er eyddur. Úthagar
eru bjarglegir. . 437
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724, er Miðgerði „bigt kot“ sagt afbýli Laufáss með 60 álna landskuld. 438
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Miðgerði ein hjáleigna Laufáss. Einnig kemur
fram að skriðuföll og grjótfok spilli úthaga. 439
Í umfjöllun um Miðgerði í jarðamatinu 1849-1850 stendur:
Miðgérði líka talin að fornu heimaland frá Laufási. ... Sá litli bithagi, sem koti
þessu tilheyrir, er að mestu uppblásinn, og torfrista léleg. ... 440

Þann 24. maí 1886 var útbúið landamerkjabréf fyrir Laufáskirkjujörðina
Miðgerði og því þinglýst 8. júní sama ár. Þar segir:
1. Að austan (norðaustan) ræður neðan frá Fnjóská Merkilækur uppá
Kúahjalla og svo þaðan beint á fjall upp.
2. Að suðvestan ræður Fnjóská.
3. Að utan: Neðan frá Fnjóská Merkilækur ytri upp undir Bæarhjalla; frá
upptökum lækjarins, þar er stefnan í Syðra-Grástein á Bæarhjallanum og þá
beint á fjall upp.
4. Að norðaustan ræður fjallsbrúnin.
(Athugasemd. Innan nefndra takmarka fylgir Laufásstað:
1. Þrír útmældir engjateigir, 2. Hin svonefnda Tunga. Þetta hvorttveggja er
undanþegið notkun Miðgerðis ábúanda, en áskilið Laufáspresti). 441

Magnús Jónsson (prestur í Laufási) skrifaði undir landamerkjabréfið. Hann var
umráðamaður aðliggjandi jarða, Borgargerðis og Pálsgerðis. Aftan við bréfið er
skrifað:
Sje hjer um ítak að ræða er það brott fallið sökum þess að því var ekki lyst
samkv. áskorun 20.5.´53. J. Skaptason

Virðing var framkvæmd á Miðgerði 3. maí 1913 vegna fyrirhugaðrar sölu
jarðarinnar. Þar kemur m.a. fram að allt land hennar sé mjó landspilda, um 350 faðma
á breidd, frá Fnjóská og upp til fjalls. Ágangur af sauðfé og gripum er sagður mikill
vegna þéttbýlis en jafnframt vegna þess að jörðin stendur undir brattri fjallshlíð þar
sem fullt sé af fénaði í stöðugu rennsli (hér er líkast til átt við afréttarfé, samanber það
sem kemur fram varðandi sölu Pálsgerðis). Þess er jafnframt getið að landsdrottinn
hafi tekið undan jörðinni, til eigin afnota, svokallaða Tungu á útengi og á síðastliðnum
árum leigt ábúanda. Til forna voru afnot hennar látin koma móti vetrarbeit yfir í
437

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 29.
Skjal nr. 2 (239) a-b.
439
Skjal nr. 2 (56) a-b.
440
Skjal nr. 2 (58) a-b.
441
Skjal nr. 2 (37) a-b.
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Laufáslandi einhvern tíma vetrar. Miðgerði var selt Vilborgu Ívarsdóttur en afsalið er
dagsett 31. maí 1915. 442
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Miðgerðis hafi verið
þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar um Miðgerði eru einnig fengnar úr matinu:
Búfjárhagar: Vetrarbeit mjög lítil. Gripahagi þröngur. Landlétt, en
fjárgeymsla hæg. ... Ágangur nokkur af afréttarfé. 443

Miðgerði fór í eyði árið 1947. 444 Jörðinni var skipt milli Syðrigrundar og
Ártúns 6. október 2002. Merkjalínan milli jarðarhlutanna er samsíða landamerkjum
við Borgargerði í 258,5 m fjarlægð við þau. 445
5.28 Borgargerði
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Laufáskirkja eigi:
smälond aull. vpp til Gäsagils. og grefar ofann til sikz hia neslandi. 446

Í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394 er Laufáskirkja sögð eigi
Smälaund aull. millum Gäsagils og vpp til grofuar. ofann til syks hia nes
landi. 447

Hið sama kemur fram í vísitasíu Jóns biskups Vilhjálmssonar frá 1429, 448
Sigurðarregistri en eldri hluti þess er frá 1525, 449 : vísitasíu Jóns Vigfússonar biskups
13. ágúst 1687, 450 vísitasíu Einars Þorsteinssonar biskups 4. ágúst 1694, 451 vísitasíu
Steins Jónssonar biskups 11. ágúst 1715, 452 og vísitasíu Þorleifs Skaftasonar prófasts
árið 1735 453 .
Jóhann Skaptason, sýslumaður, sem var fæddur í Litlagerði árið 1904, segir í
Árbók Ferðafélags Íslands 1969:
Utan Grefilsgils er Gerðahnjúkur og neðst í hlíðum hans jarðirnar, sem kallast
Gerði. Þær eru nú allar í eyði, en nytjaðar frá nágrannajörðum. ... Til forna
kallaðist þetta svæði Smálönd, upp til Grefar og niður til Síkis hjá Nesi. 454

Gerði þessi, sem Jóhann nefnir, voru Borgargerði, Miðgerði, Pálsgerði og
Litlagerði.
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Borgargerði er fyrst nefnt meðal eigna Laufáskirkju í vísitasíu Þorláks biskups
Skúlasonar í Laufási árið 1631, 455 sömuleiðis í biskupavísitasíum kirkjunnar á árunum
1687 456 , 1694, 457 1701 458 og 1715. 459 Sömuleiðis í vísitasíu Þorleifs Skaftasonar
prófasts árið 1735. 460
Við skoðun Laufáskirkju 10. apríl 1686 er sagt við upptalningu á jörðum
kirkjunnar:
Þesse eru heimalönd nu bigd: ... Hier ad auke Borgargierde Imist frá Stadnum
brukad edur ödru Liedi. ... 461

Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási árið 1635 eru talin upp lönd sem
Laufáskirkja eigi. Þar segir m.a.
item ä kirkiann ij Gerde fyrer utann Fnióskä oc eru bæde saman halldin xx
hndr land eda huort fÿrer sig x hndr. land, eru þau optast til slægna höfd.

Síðar í áföstu skjali er vikið að eignum Laufáss eftir úttekt árið 1738 og þar er
Borgargerði talið meðal heimalanda.462
Markús Geirsson prestur í Laufási lögfesti eignir og ítök kirkju sinnar 22. apríl
1678, þar á meðal Miðgerði og Borgargerði með öllum húsum, smærri og stærri,
innan garðs jafnt sem utan. 463
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 er
Borgargerði heimaland Laufáss. Það sitji fyrir boðburði og förumannafylgd sem önnur
lögbýli í sveitinni. Er vísað til þess varðandi Miðgerði að dýrleiki sé óviss því að kotið
hafi aldrei tíundast. Útigangur fyrir sauðfé er með skárra móti. Jörðin hefur dálítinn
skóg til eldiviðar en kolagerðarskógur er eyddur. Úthagar eru bjarglegir. 464
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Skjal nr. 2 (99) a-b. Borgargerði er þá sagt stundum byggt.
Skjal nr. 2 (107) a-b. Borgargerði er þá talið með jörðum kirkjunnar og stundum byggt.
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Skjal nr. 2 (69) a-b. Það sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr.skjal nr. 2
(71) a-b. Í lögfestu séra Stefáns Einarssonar í Laufási frá 11. maí 1751 lögfestir hann m.a. Lómatjörn,
sbr. skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp
oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási:
Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta
séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta séra Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta
séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí
1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal nr. 2 (79) a-b.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 29-30.
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Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, sem ná yfir tímabilið febrúar
1723 – febrúar 1724, er Borgargerði „bigt kot“ sagt afbýli Laufáss með 10 álna
landskuld. 465
Samkvæmt jarðamatinu 1804 er Borgargerði hjáleiga Laufáss. 466
Í jarðamatinu 1849-1850 er sagt m.a. um Borgargerði:
Borgargerði áður talið heimaland Laufasstaðar ... Kot þetta er mjög landlítið,
og búfjárhagar léttir og vetrar útbeit eins ... 467

Landamerki Laufáskirkjujarðarinnar Borgargerðis var útbúið 24. maí 1886.
Það var þinglesið 8. júní sama ár:
1. Að austan ræður fjallsbrúnin.
2. Að sunnan neðan frá Fnjóská Merkjalækur ytri upp undir Bæarhjalla; frá
upptökum lækjarins, þar er stefnan í Syðri-Grástein í Bæarhjallanum og þá
beint á fjall upp.
3. Að vestan Fnjóská.
4. Að utan ræður Kollulækur upp undir þjóðvegarbrautina. Svo er stefnan út
eftir brautinni að austan eða skurðinum austan við brautina út að Merkjavörðu
sunnan til við Hildarlágar þá úr þessari Merkivörðu upp í Merkjagil og eftir
Merkigili beint á fjall upp. 468

Magnús Jónsson (prestur í Laufási) skrifaði undir landamerkjabréfið.
Laufáskirkja átti aðliggjandi jarðir, Grund og Miðgerði, og hafa því ekki aðrir verið
kallaðir til undirskriftar. Samkvæmt korti á Skarð land á móti á fjalli.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Borgargerðis hafi verið þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar eru þar einnig:
Búfjárhagar. Sumarhagar sæmilega góðir. Vetrarbeit rýr. Fjárgeymsla hæg. 469

Einnig kemur fram í matinu að Laufásprestur sé umráðamaður Borgargerðis.
Borgargerði fór í eyði árið 1962 og var keypt til Ártúns árið 1968. 470
5.29 Ártún
Ártún var stofnað árið 1930 í syðsta hluta Grundarlands. Átti Laufás þar gamalt ítak
til slægna og var samið við umráðamenn beggja jarðanna um ábúðarrétt á trúlega 10
ha lands. Borgargerði var keypt árið 1968 og Pálsgerði árið 1984 og eru þau nýtt með

465

Skjal nr. 2 (239) a-b.
Skjal nr. 2 (56) a-b.
467
Skjal nr. 2 (58) a-b.
468
Skjal nr. 2 (3) a-b.
469
Skjal nr. 2 (61).
470
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 63 og 95. Skjal nr. 8 (4).
466

1071

1072

Ártúni. 471 Landbúnaðarráðherra seldi ábúanda Ártúns jörðina með öllum gögnum og
gæðum, sem jörðinni fylgdu og fylgja bar 30. ágúst 1967. 472
5.30 Grund
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Laufáskirkja fái
tíund af Grund. 473
Eftirfarandi upplýsingar um það hvernig Grundarland komst í eigu
Laufáskirkju er að finna í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394:
Jtem ä kyrkian Grundar land. sem sijra Jon luckti epter giord þeirra manna
sem Biskup nefndi til. fyrir halft tolfta kugilldi og fyrer halft tolfta hundrad
voru. 474

Þetta er ítrekað í máldögum Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510. 475
Eignarhalds Laufáskirkju á Grund er getið í biskupsvísitasíum á árunum 1631, 476
1687, 477 1694, 478 1701 479 og 1715. 480 ´Sömuleiðis í vísitasíu Þorleifs Skaftasonar
prófasts árið 1735. 481
Í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í Laufási frá 1635 yfir eignir Laufáskirkju
kemur fram að kirkjan eigi Grund sem metin sé til 30 hundraða. 482
Jón Magnússon tók við Laufásprestakalli 1637 og hélt til 1675 en frá þeim
tíma er óársett lögfesta hans fyrir eignum og ítökum kirkjunnar. Þar lögfestir hann
m.a. Grund og Lómatjörn í steinmark það sem stenst á við Sóleyjardý og svo til fjalls
upp. 483
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724, er Grund sögð afbýli Laufáss með 110 álna landskuld. 484
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Grund er talin upp meðal kirkjujarða Laufás sem séra Gunnar Gunnarsson
lögfesti á manntalsþingi á Grýtubakka 22. maí 1840. Inntaks er hins vegar ekki
getið. 485
Að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 voru úthagar
á Grund bjarglegir, en þó mjög skriðurunnir til fjallsins. Þá er dýrleiki jarðarinnar
sagður 30 hundruð. 486
Kirkjujörðin Grund sem tilheyrir Laufási er sögð 20 hundruð í jarðamatinu
1804. Einnig kemur þar fram að lækur skemmi land. 487
Um Grund segir eftirfarandi í jarðamatinu 1849-1850:
Grund áður talin 15 hndr. að dýrleika. - ... Búfjárhagar eru hjer léttir og litlir
og útbeit i sama máta. ... 488

Þann 24. maí 1886 var útbúið landamerkjabréf fyrir Laufáskirkjujörðina Grund
sem var þinglesið 8. júní sama ár. Í bréfinu segir:
1. Að sunnan: Úr merkivörðu við þjóðveginn sunnan til við Hildarlágar í
Merkigil, og þá eftir Merkigili og beint á fjall upp. Frá þessari Merkjavörðu
liggja merkin stuttan spöl út eftir, eftir skurði fast við braut þjóðvegarins út á
móts við Gegnis-upptök, svo ræður Gegnir og þá Fnjóská.
2. Að vestan ræður frá Merkivörðu fyrir utan og neðan Grund forn og beinn
Merkjagarður, suður eftir flóanum allt suður til Fnjóskár, þar sem Sýki er
kallað og yzta Kvísl árinnar tekur að renna í suður.
3. Að utan: Úr Merkjavörðu fast við hinn forna merkigarð við Nesland fyrir
utan og neðan Grund og beint í Ytri-Tvístein, og þá sama beina stefna á fjall
upp.
4. Að austan ræður fjallsbrúnin. 489

Magnús Jónsson (prestur í Laufási) skrifaði undir landamerkjabréfið.
Laufásprestur var umráðamaður aðliggjandi jarða, Lómatjarnar og Borgargerðis.
Bréfið var samþykkt af Einari Ásmundssyni eiganda Ness.
Annað landamerkjabréf fyrir Grund var gert 3. júlí 1922, þinglesið s.á. og
innfært í landamerkjabók 6. ágúst. Þar koma m.a. eftirfarandi upplýsingar fram:
Að sunnan ræður Kollulækur frá Fnjóská upp að skurði ofan við hinn gamla
sýsluveg; þá eftir skurðinum norður að Merkivörðu við hann; þá stefna úr
henni í Leysingardrag úr Merkigili og eftir því beint á fjall upp. – Að vestan
ræður ysta kvísl Fnjóskár er rennur með grasbakkanum. Ennfremur frá
Merkivörðu utan og neðan við Grund beinn merkigarður suður eftir flóanum,
suður í Fnjóská, þar sem Síki er kallað og árkvíslin beygir til suðurs. Að
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norðan ræður stefna úr Merkivörðu beint í Tvístein, nú kallaður Skúti og
sama stefna á fjall upp. Að austan ræður fjallseggin. – [Síðan er lýsing merkja
engjaítaks Laufáss í Grundarlandi]. 490

Undir bréfið skrifar Árni Jóhannesson prestur á Grenivík (sem umráðamaður
Grundar). Samþykkir voru: Björn Björnsson vegna Laufáss, Sveinn Þórðarson vegna
Ness, Jóhanna Jóhannesdóttir ábúandi Grundar, Guðm. Sæmundsson ábúandi
Lómatjarnar og Jón Sigurgeirsson ábúandi Borgargerðis.
Varðveist hefur virðingargerð Grundar frá 4. október 1915, væntanlega vegna
fyrirhugaðrar sölu en önnur gögn um söluna hafa ekki komið fram. Í henni kemur m.a.
fram að jörðin liggi undir brattri fjallshlíð, að austanverðu í Höfðahverfi milli
Borgargerðis og Lómatjarnar. Útbeit er sögð fremur lítil á vetrum og beitiland fyrir
sauðfé yfirleitt létt en dágott fyrir gripi. Ennfremur er þess getið að ágangur af sauðfé
og gripum sé mikill vegna þéttbýlis en ábúandi hafi ráðið bót á því með því að girða
af túnið og aðalengið fyrir gripum. Árni Jóhannesson, prestur í Höfða, skrifaði
Stjórnarráðinu 27. nóvember 1916 og sendi inn skjöl varðandi sölu jarðarinnar sem
hann var reyndar mótfallinn. Hann getur þess að jörðin sé að dýrleika metin jafnhátt
og Lómatjörn og áður fyrr hafi leigumáli þeirra verið jafnhár þó að svo sé ekki lengur.
Hann útskýrir misræmið með eftirfarandi hætti:
Á þessum mismun landsskuldarinnar stendur þannig, að á meðan jörðin
heyrði til Laufásprestakalli, færði Laufásprestur niður landskuldina um 1
sauðinn, en tók aptur undir sig ákveðinn engjapart í Grundarlandi til slægna
aðeins. Eigi er þessa ítaks getið í brauðamatinu 1854. Þegar Grund var lögð til
Þönglabakka, voru slægjuafnot af þessum engjaparti eigi látin fylgja, en ætíð
hefir hann verið talinn innan landamerkja jarðarinnar, þangað til á síðustu
landamerkjaskrá frá 1886; þar er hann ekki talinn. Landamerkjaskráin er því
ekki rjett að þessu leyti. Hjer er að myndast eitt óvinsæla ítakið, er sjálfsagt
virðist að kippt sje í lag, ef jörðin verður seld. 491

Prestur bendir ennfremur á að ekki sé rétt greint frá í virðingargerðinni þar
sem segi að Grundarbóndi leigi umræddan part af Laufáspresti aðallega til beitar
heldur sé hann leigður til slægna. Einnig er þess getið að Grund sé mjög vel fallin til
sundurskiptingar í fleiri góð býli. Loks upplýsir hann um að ábúandi jarðarinnar, sem
staðið hafi fyrir virðingargerðinni, hafi andast í marsmánuði 1916 en ekkja hans vilji
halda kaupunum til streitu þó að hún muni tæpast sjálf búa þar framvegis.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Grundar hafi verið þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar eru einnig í matinu:
Búfjárhagar víðlendir. Beitland gott fyrir gripi, en fremur létt fyrir sauðfé.
Vetrarbeit lítil sökum snjóþyngsla. Fjárgeymsla óhæg. 492
490
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Einnig kemur fram í matinu að Grenivíkurprestur sé umráðamaður Grundar.
Býlið Syðrigrund var byggt á hálflendu Grundar árið 1935. 493
5.30.1 Syðri-Grund
Eftir fyrirsögn dómsmálaráðuneytisins voru þrír menn útnefndir til þess að skipta
jörðinni Grund til helminga milli ábúendanna þar. Skiptin fóru fram 14. febrúar 1935
og var byrjað á því að ganga um landið og gaumgæfa landamerki en síðan voru stærð
og gæði landsins athuguð, einkum ræktunarhæft land og slægjuland. Fram kemur að
tún jarðarinnar er í tveim hlutum en ræktunarhæft land liggi milli þeirra og niður frá
þeim. Mestur hluti landsins sé votlendi og þarfnist mikillar framræslu sérstaklega í
ytri partinum en gamla túnið liggi eftir í þeim parti og sé það þurrlent. Að vel
athuguðu máli urðu allir viðstaddir ásáttir um eftirfarandi landamerki á milli
jarðarpartanna:
Við merki Neslands niður í Flóa ca 260 m. suður frá Lómatjarnarmerkjum er
hlaðin varða, og frá henni liggja merkin beina línu til austurs 250 m. í aðra
vörðu, sem þar er hlaðin, síðan til suðurs 170 m. í vörðu, og þaðan beina línu í
stefnu til fjalls í ræsi í sýsluveginum þar sem Stekkjargilslækur fellur í gegn.
Fyrir ofan sýsluveginn er bithagi og svarðarland. Er bithaganum skift með
beinni línu frá hinum nýju fjár húsum á Torfhól uppí Stekkjargil í fjallinu. 494

Samkvæmt lögum skyldi réttindi til mótaks vera óskipt. Því næst var skiptagerðin
lesin upp og samþykkt með undirskriftum allra viðstaddra. Auk þeirra sem stóðu fyrir
skiptunum, skrifuðu undir þeir Helgi Snæbjarnarson fyrir ytri partinn og Magnús
Snæbjarnarson fyrir syðri partinn.
Á grundvelli þessarar skiptingar var býlið Syðrigrund byggt á hálflendu
Grundar árið 1935. 495
5.31 Lómatjörn
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Laufáskirkja eigi
Lómatjörn og tíund sé goldin þaðan. 496 Hið sama um eignarhald Laufáskirkju á
Lómatjörn er endurtekið í máldögum Péturs Nikulássonar frá 1394, 497 vísitasíu Jóns
Vilhjálmssonar árið 1429, 498 máldögum Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461-1510, 499 ,
vísitasíu Þorláks Skúlasonar 1631, 500 skoðun á Laufáskirkju 10. apríl 1686, 501 og
493

Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 64.
Skjal nr. 4 (31).
495
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 64.
496
Skjal nr. 2 (184).
497
Skjal nr. 2 (190).
498
Skjal nr. 2 (194).
499
Skjal nr. 2 (198).
500
Skjal nr. 2 (99) a-b.
501
Skjal nr. 2 (104) a-b.
494

1075

1076

biskupavísitasíum á áunum 1687,502 1694, 503 1701 504 og 1715. 505 Sama kemur fram í
vísitasíu Þorleifs Skaftasonar prófasts árið 1735. 506
Lómatjörn er sögð 30 hundruð að dýrleika í skrá séra Magnúsar Ólafssonar í
Laufási yfir eignir kirkjunnar þar árið 1635. 507
Jón Magnússon tók við Laufásprestakalli 1637 og hélt til 1675 en frá þeim
tíma er óársett lögfesta hans fyrir eignum og ítökum kirkjunnar. Þar lögfestir hann
m.a. Grund og Lómatjörn í steinmark það sem stenst á við Sóleyjardý og svo til fjalls
upp. 508
Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi, er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724, er Lómatjörn sögð afbýli Laufáss með eins hundraðs landskuld. 509
Úthagar á Lómatjörn voru í minna lagi og þar með hrjóstrugir til fjallsins að
sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 og þurftu ábúendur að
þiggja beit af Nesmönnum. Dýrleiki jarðarinnar var þá 30 hundruð. 510
Kirkjujörðin Lómatjörn sem tilheyrir Laufási er sögð 20 hundruð í jarðamatinu
1804. Þar kemur einnig fram að skriður spilli úthaga. 511
Um Lómatjörn segir m.a í jarðamatinu 1849-1850:
Lómatjörn áður talin 20 hndr. að dyrleika. - ... Hér er heldur landþraung, og
skriðuhætt á bithaga sem ekki er grasgéfin; ... og vetrarbeit lítil ... 512

Landamerkjabréf Lómatjarnar er frá 22. maí 1886 og var þinglýst 8. júní sama
ár. Þar stendur:
1. Að sunnan: Úr Merkjavörðu, fast við hinn forna Merkjagarð við Nesland

fyrir utan og neðan Grund og í Ytri-Tvístein og þá sama beina stefna allt á
fjall upp.
502

Skjal nr. 2 (107) a-b.
Skjal nr. 2 (108) a-b.
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prófasta, bls. 292. Það sama kemur fram í lögfestu séra Markúsar Geirssonar 22. apríl 1678 sem var
lesin samdægurs á manntalsþingi á Grýtubakka og einnig við Laufáskirkju fyrsta sunnudag eftir
trinitatis 1681, á sama stað 18. júní 1682 og loks aftur á manntalsþingi á Grýtubakka 30. apríl 1710 sbr.
skjal nr. 2 (69) a-b. Hið sama kemur fram í lögfestu séra Geirs Magnússonar sem lesin var upp á
manntalsþingi á Grýtubakka 6. maí 1713. Sá lestur var endurtekinn á sama stað 20. maí 1726, 26. maí
1727, 20. maí 1729, 7. júní 1732, 4. júní 1736 og einnig við Laufáskirkju 20. maí 1729, sbr. skjal nr. 2
(71) a-b. Í lögfestu séra Stefáns Einarssonar í Laufási frá 11. maí 1751 lögfestir hann m.a. Lómatjörn,
sbr. skjal nr. 2 (72) a-b. Samhljóða eru lögfestur eftirfarandi Laufáspresta sem flestar voru lesnar upp
oftar en einu sinni á manntalsþingum á Grýtubakka og oft einnig frammi fyrir söfnuðinum í Laufási:
Lögfesta séra Jóns Vídalíns frá 1. júní 1764, lögfesta séra Jóns Egilssonar frá 11. júní 1770, lögfesta
séra Stefáns Halldórssonar frá 11. maí 1786, lögfesta séra Hannesar Scheving frá 2. maí 1798, lögfesta
séra Gunnars Hallgrímssonar frá 19. júní 1818 og lögfestur séra Gunnars Gunnarssonar frá 22. maí
1840 og 21. maí 1841 sbr. skjal nr. 2 (73) a-b – skjal nr. 2 (79) a-b.
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2. Að vestan: Frá Merkjavörðu hinn nefndi forni Merkjagarður út í Sóleyardý.
3. Að utan ræður bein lína neðan úr Sóleyardýi uppá fjall, og liggur hún um
suðurbrún hæða þeirra, sem eru suður frá Hléskógum en utanvið
Lómatjarnardal, í gilskoru, sem þar er upp undan og þá upp í gil sunnan við
Dýahjalla og Grenishjalla á fjall upp.
4. Að austan ræður fjallsbrúnin. 513

Magnús Jónsson prestur í Laufási skrifaði undir bréfið. (Hann var jafnframt
umráðamaður kirkjujarðarinnar Grundar). Einar Ásmundsson samþykkti vegna Ness
og Hléskóga.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Lómatjarnar hafi verið þinglesin 1886. Eftirfarandi upplýsingar eru einnig í matinu:
Búfjárhagar. Beitland fremur snögglent og vetrarbeit eigi að telja fyrir sauðfé.
Fjárgeymsla erfið. 514

Fram kemur líka í matinu að Grenivíkurprestur sé umráðamaður Lómatjarnar.
5.32 Hléskógar
Elsta kunna heimild um Hléskóga er tylftardómur um Hléskóga í arfsmáli frá 28. apríl
1488. 515
Hlíðskógar (þ.e. Hléskógar) voru seldir ásamt kaupahlutanum í Grýtubakka og
fleiri jörðum 14. júlí 1531. 516
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir dýrleika Hléskóga
20 hundruð, skóg til kolgerðar bjarglegan og nægan til eldiviðar með taði. Úthagar
voru nokkrir gengnir undan jörðinni og síðan mjög landþröngt. 517
Sjálfseignarjörðin Hlíðskógar (Hléskógar) er sögð 20 hundruð í jarðamatinu
1804. Fram kemur einnig að skriður spilli beitilandi. 518
Um Hléskóga segir m.a. í jarðamatinu 1849-1850:
Hléskógar að fornu taldir 20 hndr. að dýrleika ... Búfjárhagar eru hér litlir, en
sæmilega góðir; og vetrar útbeit léleg fyrir sauðpeníng, enn betri handa
stórgripum ... 519

Landamerkjabréf Hléskóga er dagsett 23. apríl 1884 og því þinglýst 23. maí
1885:
Að neðan ræður, til móts við Nes, bein lína sunnan úr Sóleyardýi út eftir
svokölluðum ófærum í Flæðakílinn, þar sem krókur verður á honum, og hann
513
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fer að renna í norður, en eftir það ræður kíllinn, þar til hann aftur stefnir í
vestur.
Að utan ræður til móts við Grýtubakka og Grýtu, kíll fyrir utan
Landhólmaskott, og úr þeim kíl bein stefna upp í Naustadæl miðja, en þaðan
bein lína upp í Bóndatóft. Þá ræður þaðan móti Kolgerði sjónhending í vörðu
syðst og vestast á svokölluðum Bungum, svo sama bein lína upp í Grýtuhóla
og svo enn úr því merki eftir röðlinum á hrygg þeim, sem er milli
Benediktsskarðs og Grýtuskálar á fjall upp.
Að sunnan ræður til móts við Lómatjörn bein lína neðan úr Sóleyardýi upp á
fjall, og liggur lína þessi um suðurbrún á hæðum þeim, sem eru utan við
Lómatjarnardal í gilskoru, sem þar er uppundan, og þaðan upp í stórt gil
[strikað yfir, við sjóinn] sunnan við Dýahjalla og Grenishjalla á fjall upp. 520

Undir bréfið ritar Einar Ásmundsson í Nesi sem eigandi Hléskóga og Ness.
Bréfið var samþykkt af: G. Ólafssyni (presti í Höfða) vegna Kolgerðis, Þorsteini
Jónassyni vegna Grýtubakka og Magnúsi Jónssyni vegna Laufáskirkjujarðarinnar
Lómatjarnar.
Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki Hléskóga hafi verið
þinglesin árið1885. Eftirfarandi upplýsingar eru þar einnig:
Búfjárhagar. Beitland kjarngott fyrir sauðfé. Gripahagar litlir. Snjóþungt á
vetrum. Fjárgeymsla hæg. 521

5.33 Kolgerði
Í máldögum Auðunar rauða Þorbergssonar frá 1318 kemur fram að Höfðakirkja eigi:
hialond. Kolsgerdi. 522

Hólsgerði/Kolgerði er hjáland Höfðakirkju samkvæmt máldögum Péturs
Nikulássonar frá 1394. 523 Samkvæmt máldögum Ólafs Rögnvaldssonar frá 1461 1510 er Kolgerði eign Höfðakirkju. 524
Fram kemur í biskupavísitasíum Höfðakirkju frá 1694, 1715 og 1748 að
Kolgerði sé heimaland kirkjunnar. 525
Kolgerði var að sögn Jarðabókar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712
kallað heimaland Höfða og hjáleiga þaðan. Kotið tíundaðist ekki og dýrleikinn því
óviss. Var það byggt úr 15-16 ára eyði árið 1712. 526
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Í reikningum kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi er ná yfir tímabilið febrúar 1723
– febrúar 1724 telst Kolgerði meðal afbýla eða heimalanda staðarins í Höfða. 527
Kolgerði er sagt hjáleiga Höfða við prófastsvísitasíu í Höfða árið 1753. 528
Við afhendingu Höfða árið 1804 var Kolgerði sagt heimaland staðarins.. 529
Kolgerði, sem telst hjáleiga Höfða í Höfðahverfi, hefur kjarrskóg til eigin nota
samkvæmt jarðamatinu 1804. 530
Samkvæmt jarðamatinu 1849-1850 var Kolgerði áður talið heimaland frá
Höfða. Þar stendur einnig:
Landrými er hér nóg, og landfínt einnig vetrar útbeit í betralagi; torfrista er ill;
en fá má hér hrís til dengslis sem stendur. ... 531

Landamerkjabréf hjáleigunnar Kolgerðis er dagsett 19. maí 1885 en var
þinglýst 23. maí sama ár. Þar stendur:
Frá Bóndatóft ræður sjónhending milli Hléskóga og Kolgerðis í vörðu, syðst
og vestast á svokölluðum Bungum; svo þaðan bein lína uppí neðanverðan
röðulinn á Litlahnjúk milli Grýtuskálar og Benediktsskarðs. [Hér er skemmd í
frumriti og verður ekki lesið en orðið hefur verið stutt] frá Bóndatóft bein
stefna út í Bleiksskál og þaðan út í Grýtuna og eftir henni uppí Grýtuskál; hér
að auki frjáls upprekstur á heiðina og kúa og hestaganga í Grýtubakkalandi.
532

Undir bréfið skrifar G. Ólafsson (prestur) í Höfða. Landamerkin voru
samþykkt af Einari Ásmundssyni vegna Hléskóga og Þorsteini Jónassyni vegna
Grýtubakka. Upprekstrar-, kúa- og hestagönguítökunum var ekki lýst samkvæmt
áskorun 20. maí 1953.
Varðveist hefur virðingargerð Kolgerðis, frá 30. maí 1916, væntanlega vegna
fyrirhugaðrar sölu en önnur gögn um söluna hafa ekki fundist. Í henni kemur m.a.
fram að jörðin liggi undir brattri fjallshlíð ofan við Grýtubakka rétt innan við
Leirdalsheiði sem takmarki land jarðarinnar að norðan en Hléskógaland að sunnan.
Útbeit er sögð lítil á vetrum vegna snjóþyngsla en beitiland gott þegar til þess náist,
sumarbeit góð fyrir sauðfé og gripi því að jörðin eigi tilkall til beitar í landi
Grýtubakka frá gamalli tíð. Ennfremur segir:
Ágangur af sauðfé er mikill af afrjetti Grýtubakkahrepps, sem liggur að landi
jarðarinnar, eins og áður er sagt, þó er nokkur bót á því ráðin, því ábúandi
hefir girt af tún og engi á 2 vegu, og er girðingin eign hans. 533

Í fasteignamatinu 1916-1918 er staðfest að landamerki kirkjujarðarinnar
Kolgerðis hafi verið þinglesin árið 1885. Eftirfarandi upplýsingar um Kolgerði eru þar
einnig:
527
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Búfjárhagar: Sumarbeit góð fyrir allan búfénað. Kjarngóð vetrarbeit en
snjóþungt mjög. ... Fjárgeymsla erfið. ... Jörðin á upprekstur fyrir sig í
Grýtubakkaafrétt. ... Ágangur af afréttarfé. 534

Samkvæmt matinu var Grenivíkurprestur umráðamaður Kolgerðis.
5.34 Sel
Fjölmargar heimildir víkja að selstöðu Laufáss
Auðunarmáldaga árið 1318 segir, að Laufáskirkja eigi:

á

Flateyjardalsheiði.

Í

selfor ä flateyardals heydi. iiij kum. oc so margar ær oc geytur. sem sa vill er
a stad byr. vm. vj. vikur 535

Máldagar Péturs Nikulássonar frá 1394 geta um þessa selför, en þá hafa bæst
við tvö hross. 536 Það er svo endurtekið í máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar, sem er
frá árunum 1461-1510 og Sigurðarregistri en eldri hluti þess er frá 1525. 537 Síðan er
selstöðunnar víða getið:
Geir Markússon gerði skilagrein á tekjum Laufásstaðar 2. september 1730, þar
er selstaðan á Flateyjardalsheiði tiltekin.538 „Selland“ á Flateyjardalsheiði var lögfest
með Laufásprestakalli í lögfestum prestanna Jóns Magnússonar (eftir 1637), Markúsar
Geirssonar (1678, 1681, 1682), Þorsteins Geirssonar (1686, 1687, 1688), Geirs
Markússonar (1710, 1713, 1726, 1727, 1728, 1729, 1732, 1736), Stefáns Einarssonar
(1751, 1762, 1763, 1765), Jóns Vídalíns (1764) Jóns Egilssonar (1770), Stefáns
Halldórssonar og Gunnars Gunnarssonar (1840 og 1841). 539 Stefán Einarsson og
eftirmenn hans tala um selland eða selför. Selfararinnar er einnig getið við Laufás í
skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. 540
Þá er selfararinnar getið í vísitasíu Jóns biskups Vigfússonar árið 1687. 541
Ekkert er minnst á hvar á Flateyjardalsheiði selstaða þessi hefur verið fyrr en í
greinargerð um Laufásprestakall árið 1782 en þá er selstaðan sögð í Krókalandi.542
Hið sama segir Gunnar Hallgrímsson í lögfestu sinni fyrir Laufásstað 9. júní 1818.543
En í lögfestu Hannesar Scheving fyrir Laufásstað 2. maí 1798 er talað um:
Selland edur Selför á Flatejardals Heide edur Króka Fialle. 544

Hið sama segir Gunnar Hallgrímsson segir í lögfestu sinni fyrir Laufásstað 9.
júní 1818. 545
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Séra Gunnar Gunnarsson segir í lýsingu Laufássóknar árið 1839:
Ítök kirkjunnar eru ennþá þau sömu sem máldagar biskupanna Auðunar,
Ólafs, Péturs og Sigurðar registur henni tileinka, nefnilega:
1. Selför í Flateyjardalsheiði fjórum kúm og tveimur hrossum, og svo
mörgum ám og geitum sem sá vill er á stað býr, um sex vikur. Mjög langt er
samt síðan að selför þessi hefur verið héðan notuð, líklega vegna
vegalengdar. 546

Jón Sigurðsson frá Yztafelli segir í lýsingu sinni á Suður-Þingeyjarsýslu þar
sem fjallað er um Austarikróka:
Þarna er mikið, víðlent og grasgefið engi, og á jörðin hlíðar og láglendi allt
suður að Uxaskarði; nefnist það Krókafjall. 547

Raunar má velta því fyrir sér, hvort selstaðan hafi verið í því landi sem síðar
kallaðist milli Höfðagilja. Af framansögðu kemur til álita að selstaða þessi hafi verið í
landi Króka og þá fremur Austarikróka en Vestarikróka, í máli nr. 4/2007. E.t.v. hafa
Krókarnir verið einir í upphafi en síðar orðið að tveimur jörðum.
Undir lok 17. aldar varð ágreiningur um land, þar sem Kaðalsstaðasel stóð,
milli umráðamanna Hrafnagils- og Grýtubakkakirkna. Féll úrskurður í því máli árið
1695 þar sem Kaðalsstöðum var ályktað landið. 548 Var nokkuð um það fjallað í
tengslum við Kúsveinsstaði.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 getur um munnmæli,
að Grenivík ætti selför og torfskurð í heiðarland Hvamms, en ítakið ekki brúkast.549
Einnig nefnir Jarðabókin Brettingsstaðasel:
eyðihjáleiga. Bygð upp í fyrstunni á selstæði heimajarðarinnar suður og upp
undir fjallinu. Var ýmist bygð eða óbygð inn til næstu 5 ár<a>, síðan í auðn
og var einasta afdeild að túni og útslægjum. 550

Loks segir í Jarðabókinni í umfjöllun um Flateyjardalsheiði:
Ófeigstaðir heitir býli hjer næst fyrir innan á heiðinni [þ.e. „býlisgreyið“
Mógil], en ekki hefur þar verið búið í manna minni, en í seli var þar haft frá
Grímslandi. Ekki vita nálægir hvör þetta land á með réttu, en áfast er það við
Langamó. 551

Ófeigsstaðir munu vera á sama stað og býlið Ófeigsá var byggt á um 1850. 552
Þönglabakkaprestur segir um Fjörður í sóknalýsingu árið 1839:
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31. (Selstöður.) Öngvar af þessum jörðum brúka heldur selstöður; er og
enginn vottur þess þær hafi verið brúkaðar. 553

Höfðaprestur segir í sóknalýsingu Höfða- og Grýtubakkasókna árið 1840:
Selstöður eru hvergi uppi, né notaðar, en til eru þær og auramál þeirra má sjá
innan til á Leirdalsheiði, frá Grýtubakka, Hvammi og Bárðartjörn. Mundi og
þykja ringlsamt samt að hafa á henni í seli, þar hún er notuð eingöngu til
afréttar handa öllum peningi í kallinu, nema frá ystu strandarbæjunum. Er á
henni gott þrifaland, þá í ári lætur. 554

5.35 Afréttir og afréttarnot
5.35.1 Fjallskilareglugerðir
Elsta fjallskilareglugerð fyrir vesturhluta Þingeyjarsýslu, þ.e. Suður-Þingeyjarsýslu og
Kelduneshrepp í Norður-Þingeyjarsýslu, er frá árinu 1893 og tók gildi 1. janúar
1894. 555
Var þá svæðinu öllu skipt í þrjú fjallskilafélög: 1. Svæðið milli Jökulsár og
Skjálfandafljóts. 2. Svæðið vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósavatnsskarðs, vestur
í Fnjóskadal hjá Skógum og þaðan yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðsströnd.
3. Svæðið vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. Hvert fjallskilafélag gat
skipst í deildir eftir því sem hagar, fjöll og vatnsföll deildu (1. gr).
Allt land skiptist í „afréttir“ og heimalönd. Hreppsnefndir í hverjum hreppi
ákváðu, hvað skyldu vera „afréttir“ og takmörk milli „afréttar“ og heimalanda. (3 gr.).
Hreppsnefndir skyldu gangast fyrir sveitarsamþykktum um, hvort nota skyldi
heimalönd til upprekstrar fyrir geldfé eða lömb. Skyldi tekið skýrt fram, hver þau lönd
væru og tala fjár, er í þau mætti reka. Heimalönd, sem heimild væri til fyrir að nota til
upprekstra, skyldi skoða sem „afrétti“, enda væru þau notuð á þann hátt af fleiri en
landeigendum sjálfum (4. gr).
Ef tveir eða fleiri menn ættu „afrétti“ saman, skiptust afréttartollar milli þeirra
eftir tiltölu hvers og eins í „afrétti“, þótt einn leyfði frekar en aðrir. (9. gr.).
Fjárleitir á öræfi, sem ekki gætu talist til nokkurra „afrétta“, skyldu gerðar eftir
sömu reglum sem eftirleitir (29. gr).
Ný fjallskilareglugerð var sett árið 1904. 556 Mikilvægasta breytingin var á 3.
grein, en fyrri málsgrein hennar var svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem
að fornu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn
ber til, eptir tillögum hreppsnefnda og með samþykkt landeiganda.
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Næstu fjallskilareglugerðir voru settar árin 1913 og 1920 (dálítil breyting gerð
1924). 557 Engar breytingar voru þá gerðar, sem tekur að nefna, en árið 1929 var
svæðið gert að einu fjallskilafélagi eða eins og segir í 1. grein:
Suður-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu er eitt
fjallskilafélag, sem skiftist í deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og
vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum
sveitarfélaga.

Stjórn og umsjón fjallskilamála breyttist samkvæmt 3. grein:
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa
á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins og nefnast þeir
fjallskilastjórar.
Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri
hreppum, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er
hafi störf þessi á hendi í umboði hreppsnefnda.

Aðrar breytingar árið 1929 virðast ekki geta skipt máli vegna þess máls sem
hér er til umfjöllunar. 558 Næsta fjallskilareglugerð, árið 1937, var fyrir SuðurÞingeyjarsýslu eina, sem og frá árunum 1952, 1959 og 1974, en árið 1952 var
Húsavík orðin að kaupstað og því nefnd sérstaklega eftir það. 559 Breytingar, sem
ástæða þykir til að nefna eru eftirtaldar:
Árið 1959 varð 4. grein svohljóðandi:
Allt land skiptist í öræfi, afréttir og heimalönd. Ekki verður afréttarland, þótt í
einkaeign sé, gert að heimalandi, nema samþykki hreppsnefndar komi til,
enda hafi það aldrei áður í byggð verið.
Sýslunefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum hreppsnefndar, enda
liggi samþykki landeigenda fyrir. 560

Nýrri málsgrein var aukið í 4. grein í fjallskilareglugerðinni árið 1974:
Enn fremur geta hreppsnefndir með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum
afrétta og lagt til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. 561

Núgildandi fjallskilasamþykkt er frá árinu 1996 og er fyrir SuðurÞingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, þ.e. Tjörnes-, Reykja-, Aðaldæla-, Reykdæla-,
Skútustaða-, Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppa og Húsavík. Hljóðar 4. grein svo:
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í almenninga, afrétti og
heimalönd. Héraðsnefnd getur ákveðið nýjar afréttir eftir tillögum
sveitarstjórna og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta sveitarstjórnir
með samþykki héraðsnefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land,
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er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert
að heimalandi, nema samþykki héraðsnefndar komi til. Héraðsnefnd ákveður
mörk á afréttum og almenningum. 562

5.35.2 Almennt
Á manntalsþingi á Svalbarði 1797 kærði Bjarni bóndi á Gautsstöðum íbúa
þingsóknarinnar fyrir þá óreglu að reka ekki ótemjur sínar á „afrétt“ á sumrin en sé
það ekki gert þá gangi þær í búfjárhögum og valdi átroðningi og eyðileggingu. Hann
spyr réttinn hvort eigendur séu ekki skyldugir til þess að reka ótemjur sínar á „afrétti“
úr búfjárhögum. Rétturinn var sammála því og skipaði bændum að vanrækja ekki að
reka trippi og ótemjur sínar á fjöll. Hreppstjórar skyldu hafa umsjón með
framkvæmdinni og sekta þá sem ekki fylgdu fyrirmælunum. 563
Stefán Eyjólfsson bóndi á Nolli greindi frá því á manntalsþingi á Grýtubakka
19. maí 1806 að hann hefði ekki fengið meiri pening fyrir það greni sem hann hafði
unnið síðastliðið vor í landareign Draflastaða. Hreppsmenn beindu því til úrskurðar
sýslumanns hvort Fnjóskadalshreppur skyldi ekki greiða umgetinn grenistoll. En þar
sem enginn var á staðnum fyrir hönd Fnjóskadalshrepps þá úrskurðaði sýslumaður að
skyttan skyldi fá greiddan útlagðan kostnað fyrir hið unna greni frá Grýtubakkahreppi.
Hreppstjóri skyldi sjá um greiðslurnar og einnig rukka Fnjóskadalshrepp um sinn
hlut. 564 Sennilega hefur þetta greni ekki verið í landi því sem fellur undir mál 5/2007
en Jarðabók Árna og Páls frá 1712 talar um að hálfur Langimór sé eign Draflastaða.
Því er bent á þetta.
Á manntalsþingi á Hálsi í Fnjóskadal 27. maí 1811 var eftirfarandi fært til
bókar:
Frammfærdu Hreppstjórar þessa Hrepps, hvör naudsyn á væri ad fyrir byggja,
ad ecki væri ofsett í hér innann hrepps liggjandi afréttar lönd, afréttar nábúum
og Egendum til Skada og ad rétt Itala væri brúkud af ummrádendum, eptir því
sem Landspartarnir kunna sannsýnilega ad bera, einkum á Flateýardalsheidi;
hvar uppá Sysslumadurinn urskurdadi: ad so sem hreppstjórum er i
Landslögunum yfirdreginn ummsjón med gjelldfjár Rekstrum á heidlendi, og
á Sumar haga i hreppnum, so fylgir og þar af, ad þeir ega ad hafa Tilsjón
umm, ad sum Afréttar Lönd sjeu ecki ofsett, enn önnur Látinn aud standa,
þegar þaug annars Nást fyrir Snjó þýngslum á vorinn, og líka ad einginn
Afréttar Egandi yfirskrýdi þá Itölu, sem hans AfréttarPlátz eptir stærd,
gjædumm og sannsýnilegri Tiltölu, kann ad bera, hvad Hreppstjórum byrjar
ad meta. 565
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Minnst er á „afrétt“ án þess að nákvæmlega komi fram hvar hún liggi í
réttarhaldi sauðaþjófnaðarmál Jónasar Stefánssonar frá Fagrabæ 19. febrúar 1838 en
þá kom fram í máli Jónasar Sigfússonar hreppstjóra á Garðsvík á Svalbarðsströnd er
hann var spurður út í einstök atriði í framburði Jónasar frá Fagrabæ:
Þessir 2 Saudir gátu eins komid ur Grundar Rett þar badar Rettirnar
Kampsmyrar og Grundar hafa samanliggiandi Afrétt og flest alt þad Fé er á
heima á Svalbardsstrondinni og kémur fram i Grundar Rett gengur gegnum
mig og frá mér aptur til Eigendanna á Ströndinnni. 566

En þetta bendir til þess að bændur á Svalbarðsströnd hafi rekið fé á
Flateyjardalsheiði.
Laufássprestur fjallar nokkuð um afréttarítök kirkju sinnar og afréttarmál
sóknarinnar í sóknarlýsingu sinni árið 1838. Víkur hann þar að landinu milli
Höfðagilja og Laufáshaga:
Þeir sem í þessu plássi ekki nota búfjárhaga sína fyrir afréttarfé sitt reka það
út á Flateyjardalsheiði. 567
Um Jónsmessuleytið er fært lömbum frá ám og þau ásamt geldfé rekin á
afrétt. 568

Afar litlar upplýsingar er um „afrétti“ að finna í lýsingu Háls-, Illugastaða- og
Draflastaðasókna árið 1839 sem í raun nær ekki til máls 5/2007 þar eð Vestarikrókar
eru ekki á ágreiningssvæði í þjóðlendumáli þessu. Hið eina er um Flateyjardalsheiði:
... sem er ½ þingmannaleið til sjóar og er afréttarland Fnjóskdælinga í úthluta
dalsins. 569

Engin almenn umfjöllun er um afrétti á Flateyjardal eða heiðinni í
sóknalýsingu Þönglabakkaprests árið 1839.
Þönglabakkaprestur segir í þeim hluta lýsingar sinnar, sem nær til
Þönglabakkasóknar, árið 1839 að Fjörður eigi ekki „afréttar- eða upprekstrarland“ en
flestar jarðir í Hvalvatnsfirði hafi „afréttarpart“ til leigu sem tilheyri Grýtubakka í
Höfðahverfi (vikið er nánar að þessu í tengslum við Jórunnarstaði) en síðan segir um
réttir:
Réttir eru öngvar haldnar öðruvísi en hvör réttar hjá sér heima þegar
hreinsaðir eru búfjárhagar í útgöngu september og byrjun október mánaða. Er
svo úrgangurinn látinn ganga boðleið um sveitina og loks til viðkomandi
hreppstjóra. 570

Takmarkaðar upplýsingar eru um afréttar- og upprekstrarmál í jarðamati 18491850. Um Hálshrepp segir:
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Sá eginlegi Fnjótskadalur ofan ad Dalsmynni og bygdin a Flateyardalsheidi,
nýtur eingaungu kvikfjárræktar. ... Sveit þessa má kalla sjálffæra ad
afrettarlandi, 571

Í Þúfu og Heiðarhúsum var ágangur af afréttarfé talinn til ókosta samkvæmt
jarðamatinu 1849-1850 572 en ekkert er vikið að slíku í sambandi við aðrar jarðir í
Hálshreppi, sem falla undir mál 5/2007, eða annað, sem tengist afréttarmálum.
Um Grýtubakkahrepp segir í jarðamatinu 1849-1850:
Afréttar land á sveit þessi fyrir sig, 573

Á manntalsþingi á Hálsi 21. maí 1855 voru auglýstar reglur um „afréttartolla“
og fjallgöngur í sveitinni sem hreppstjórar höfðu samið og séra Björn Halldórsson í
Laufási samþykkt. Sveitarmenn voru áminntir um að fylgja reglunum. Ekki kemur
fram hvað fólst í þeim. 574
Sömu eða svipaðar reglur munu hafa verið auglýstar á manntalsþingi á
Grýtubakka 23. maí s.á. en þá voru auglýstar reglur um „afréttartolla“, upprekstur og
fjallgöngur á Flateyjardalsheiði sem hreppstjórar í Hálshreppi höfðu samið og séra
Björn Halldórsson í Laufási samþykkt. Ekki kemur fram hvað fólst í reglunum. 575
Sömu reglur voru auglýstar af hreppsstjórum í Hálshreppi á manntalsþingi á Svalbarði
24. maí 1855. 576
Álitsgjörð hreppsbænda um hvernig haga skyldi upprekstri geldfjár á
Flateyjardalsheiði var lesin á manntalsþingi á Hálsi 26. maí 1857. Inntaks hennar er
ekki getið en fram kemur að hún hafi einnig verið lesin á manntalsþingi á Svalbarði
27. maí s.á. 577
Stjórnarráð Íslands sendi öllum sýslumönnum landsins bréf 29. desember
1919. Þar var þeim tilkynnt að vegna þingsályktunar um rétt ríkisins til vatnsorku í
„almenningum“ frá 27. september beri þeim að skila skýrslu við fyrsta tækifæri um
svæði í sýslum þeirra sem teljast vera „almenningar“ og um „afréttarlönd“ sem ekki
sannanlega hafa tilheyrt eða tilheyri nú nokkru lögbýli.578 Steingrímur Jónsson
sýslumaður Þingeyjarsýslu svaraði bréfinu 6. apríl 1920. Eftir að hafa talið upp
„almenninga“ á öræfum í sýslunni segir hann að af öðrum „afréttarlöndum“ megi
nefna Hálsmannatungur á Flateyjardalsheiði, sem nú tilheyri Hálshreppi. Svarið
virðist byggt á eigin þekkingu sýslumanns því ekkert kemur fram um að það sé byggt
á svörum hreppstjóra eða oddvita. 579 Þar er ekkert vikið að afréttarlöndum á því svæði
sem mál nr. 5/2007 nær til.
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Í bókinni Flateyjardalsheiði segir Páll G. Jónsson í Garði í Fnjóskadal (18691948), sem var í Fnjóskadal alla ævi: 580
Fyrsta fyrirkomulag á göngum á Heiðinni var þannig að ábúendur hverrar
jarðar á þessum slóðum sáu um göngur í landi ábýlisjarða sinna eða fengu til
þess hjálp þeirra fjáreigenda er þeir leyfðu upprekstur fyrir geldfé í sínu landi,
sem alltítt var. Var það óskráður kröfuréttur sem enginn treysti sér til að
víkjast undan. ... Þá voru afréttarpartar sem tilheyrðu einstökum jörðum eða
bændum er höfðu afréttarstykki á leigu til upprekstrar. Munu þessi stykki eða
ítök jarða hafa endur fyrir löngu verið gefin til hagsbóta fyrir þessar jarðir.
Þessi ítök skal ég nú nefna. Þverá í Dalsmynni átti frían upprekstur í
Langamósfjall á milli Miðgils og Mógils fyrir geldfé sitt, sauði, veturgamalt
fé og fráfærnalömb. Ekki mátti hann sleppa fé sínu annars staðar í
Heiðarhúsaland, annars mátti búast við aðfinnslum og öðru lakara. Þetta er
ítak sem einhver hefur gefið bænahúsi er þar hefur verið á Þverá. Þetta hafði
haldist við og hafa Þverárbændur notað sér þetta. En þegar Gísli hreppstjóri
Ásmundsson hætti fráfærum, ..., taldi hann sig ekki hafa heimild til þess að
sleppa öllu sínu fé í þetta leyfi, heldur rak hann dilkana á aðra afrétt eða
greiddi Heiðarhúsabónda hagatoll fyrir þann hluta fjárins. ...
Stundum og reyndar ævinlega munu stekkjarlömb setin heima, stundum allt
að því viku, þangað til úr þeim var allur jarmur, og þau þá rekin til fjalls í
Mógilsdal, Eyvindarárdal eða Stóruskriðubotna. ... Almenningur var vanalega
leigður til uppreksturs, var það jafnaðarlega til Svalbarðsströndunga eða
Höfðhverfinga. Á milli Höfðagilja fylgdi Laufási eins og fyrr segir og brúkað
af Laufáspresti og fleirum úr þeirri sókn. ...
Frá því fyrsta sem ég man höfðu Ströndungar afrétt á Flateyjardalsheiði en
ekki mun það þó hafa verið að staðaldri að Suðurströndungar hafi gjört mikið
af því að reka út eftir en lengi höfðu Ströndungar lönd á leigu, eins og
Grímsland, Saurbrýr og Heiðarhúsaland. Allt til þess að þeir fóru að brúka
Vaðlaheiði fyrir fé sitt á sumrin. 581

Lýsir Páll síðar hvernig göngum var háttað á Flateyjardalsheiði. 582
Enn síðar í bók Páls er „skrá yfir afrétti, eins og hún var í Hálshreppi 1905“:
1. Víkurfjall og Brettingsstaða afréttir. Frá Landsenda og suður að Eyvindará
að undanskildum parti frá Lækjarvík og Selfjalli, beina línu fram að Þverá
fyrir neðan Ytradalsmynni, sem er heimaland.
2. Saurbrýr frá Eyvindará suður að Mógili ásamt Eyvindarárdal. Eigandi
Laufáskirkja.
3. Heiðarhúsaland frá Ytra Mógili suður að Eilífsá. Eigandi
Þönglabakkakirkja. Þverá í Dalsmynni á frían upprekstur í þessum afrétti.
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4. Almenningur frá Eilífsá að Ytra Höfðagili. Eigandi Hálshreppur.
5. Höfðagilsland frá Ytra Höfðagili að Syðra Höfðagili. Eigandi Laufáskirkja.
6. Þar fyrir innan er Vestari Krókaland að Þúfu mörkum og Skarðsdalur er
tilheyrir Grýtubakkahreppi. Eigandi Skarð. 583

Jóhann Skaptason sýslumaður tók saman „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil
í Þingeyjarsýslu árið 1959“. 584 Þar segir eftir oddvita, að „afréttur“ Grýtubakkahrepps
sé:
Leirdalsheiði upp frá Grýtubakka að Ytstu-Lambá. Þá Jórunnarstaðaafrjett að
sjó. Hvammsheiði upp frá Hvammi að Gilsá. Þá Gilsafrjett að sjó norður.
Þorgeirsfjörður vestan, upp af honum Háls-[Hóls-]- og Bakkadalur, þar vestar
Blæjan og þá Keflavíkurdalur. Þá Látraströnd, sem er orðin afrjettur að
norðan.

Við þetta gerir sýslumaður athugasemd:
Það athugast, að oddvitinn notar orðið afrjettur hjer um allt það land, sem
gengið er við fjallskil á haustin, þótt þar sje um að ræða jarðir nýlegar farnar í
eyði, en ekki um raunverulegt afrjettarland, svo sem Firði og Látraströnd.
Nokkur hluti Grýtubakkahrepps notar afrjett á Flateyjardalsheiði, Vesturheiði.

Um Flateyjardalsheiði og Flateyjardal („afrétti“ Háls- og Flateyjarhreppa) er
haft eftir oddvitum:
Flateyjardalsheiði frá mörkum Flateyjarhrepps að Syðra Höfðagili að vestan
og Árbugsá að austan.
Afrjettarland Flateyinga er á Flateyjardal að gamalli venju. Afrjettin
takmarkast að vestan af Sandskarði og liggur þar að afrjett Höfðhverfinga. Að
sunnan af Eyvindará og Urðargili og að austan af Vestari-Hvanndal.

Um eignar- og notarétt
Svalbarðsstrandarhrepps er haft:

eru

ýmsar

upplýsingar.

Eftir

oddvita

Áðurfyr ráku Svalbarðsströndungar fje sitt á afrjettir Fnjóskdæla, bæði á
Flateyjardalsheiði og Bleiksmýrardal, og eiga tveir bæir á Svalbarðsströnd,
Garðsvík og Þórisstaðir, rjett til upprekstrar á Flateyjardalsheiði, en sá rjettur
hefir ekki verið notaður um mörg ár.

Oddviti Grýtubakkahrepps sagði:
Ríkissjóður, Grýtubakkahreppur og einstaklingar. Skiftingin er nokkuð flókin
en mun jeg reyna að sundurliða það ef þess verður óskað. (Oddviti).
(Eyðijarðir eru ýmist í eign einstaklinga eða ríkissjóðs. Sumt af heiðalandinu
tilheyrir byggðum jörðum. Sýslum.)

Um Hálshrepp er haft eftir oddvita:
583
584
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Vestur-Flateyjardalsheiði: Eyvindará og Heiðarhús ríkiseign og Almenningur
eign Hálshrepps. ... Vestur-Flateyjardalsheiði nota Höfðhverfingar.

Flateyjardalur var kominn í eyði, en sýslumaður sagði þar hafa verið 6 jarðir,
allar í eyði, (aðeins nefndar 5 jarðir með nöfnum), allar í einkaeign. Oddviti
Grýtubakkahrepps sagði upprekstrarrétt ekki háðan leyfi hreppsnefndar og, að hann
hugði, ekki heldur leyfi landeigenda. Sýslumaður bætir því við, að einstaka maður
hafi leigt land til upprekstrar. Í Hálshreppi var að sögn oddvita upprekstur á „afréttir“
hreppsins að mestu háður sérstöku leyfi árlega af hálfu afréttareigenda eða
umráðaaðila, en í Flateyjarhreppi var rétturinn og notkunin samkvæmt gamalli venju.
Afréttarnotkun Grýtubakkahrepps byggðist á venju eða hefð. Féð rynni að mestu sjálft
í „afréttina“ og greiðsla kæmi engin til eigenda fyrir notkun þeirra.
Ágreiningur varð um 1980 milli sveitarstjórnar Hálshrepps annars vegar og
sveitarstjórnar Grýtubakkahrepps vegna jarðanna Hléskóga, Lómatjarnar, Grundar,
Syðrigrundar, Ártúns og Ness hins vegar um beitarafnot á Flateyjardal og
Flateyjardalsheiði. Sigurður Gizurarson, sýslumaður á Húsavík, samdi álitsgerð um
málið, dagsetta 24. júní 1983. Þar segir, að beitarálag hafi aukist á „afréttinum“ á
Flateyjardal og Flateyjardalsheiði á liðnum árum. Sveitarstjórn Hálshrepps hafi litið
svo á, að bændur úr Grýtubakkahreppi hefðu ekki lagalegan rétt til þess að reka fé sitt
á „afréttinn“ og viljað létta beitarálagi á hann með því að banna þessum bændum
upprekstur. Leitaði sveitarstjórn Hálshrepps samþykkis sýslunefndar á því, að
Hálshreppur yrði ein fjallskiladeild, bundin við hreppamörk. Var sameining
fjallskiladeilda í Hálshreppi samþykkt af sýslunefnd 8. júní 1979, en ekki kom fram
skýrt leyfi til þess að einskorða deildina við hreppamörk. Við þetta sættu bændur í
Grýtubakkahreppi sig ekki. Var málið tekið fyrir á fundi sýslunefndar árið 1982 og
þótti gagnaöflun ekki hafa verið nægileg. Málsaðilum var gefinn kostur á að leggja
fram greinargerðir og gögn, áður en efnisleg afstaða væri tekin til ágreiningsins. Báðir
aðilar lögðu fram greinargerðir lögmanna sinna ásamt fylgiskjölum.
Komst sýslumaður að eftirfarandi niðurstöðu:
Jarðirnar Hléskógar, Lómatjörn, Grund, Syðri-Grund, Ártún og Nes í
Grýtubakkahreppi eiga ekki, svo að séð verði, beitarrétt á Flateyjardal og
Flateyjardalsheiði. Af þeirri ástæður eiga þær ekki heldur upprekstrarrétt á
afréttarsvæði þessi samkvæmt 2. mgr., 8. gr. laga nr. 42/1969. Réttindi
jarðanna af þessu tagi standa því ekki í vegi fyrir því, að fjallskiladeild
Hálshrepps verði einskorðuð við hreppsmörk í samræmi við meginreglu 1.
mgr., 1. gr. laga nr. 42/1969. 585

Eigendur jarðanna Fagrabæjar, Hléskóga, Lómatjarnar, Ness, Grundar,
Syðrigrundar og Ártúns höfðuðu síðan árið 1984 mál gegn hreppsnefnd Hálshrepps og
dóms- og kirkjumálaráðherra, f.h. kirkjumálaráðuneytisins, og kröfðust þess að
jörðum þeirra, hverri fyrir sig, fylgdi upprekstrarréttur á Flateyjardalsheiði vestan
585
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Dalsár. Kröfunni var hafnað með dómi Hæstaréttar 11. desember 1987 í máli nr.
83/1986, sjá nánar í kafla 5.2. 586
Félagsmálaráðuneytið sendi fyrirspurn til allra sveitarstjórna 20. febrúar 1989,
þar sem spurt var m.a., hvort íbúar viðkomandi sveitarfélags ættu upprekstrarrétt í
einhvern „afrétt“, hvert væri heiti hans, hvar mörkin lægju og hvort íbúar annarra
sveitarfélaga ættu þar upprekstrarrétt. 587
Oddviti Hálshrepps svaraði játandi og nefndi Flateyjardal og
Flateyjardalsheiði. Mörkin væru sömu og hreppamörk og „afrétturinn“ væri norðan
við byggð til sjávar, norður á Landsenda, norðvestan Flateyjar. Aðrir ættu þar ekki
upprekstrarrétt og öll afréttarlönd í Hálshreppi væru háð fullkomnum eignarrétti.588
Sveitarstjóri Grýtubakkahrepps sagði íbúa hreppsins eiga upprekstrarrétt út á
Leirdalsheiði, Fjörður, Keflavík og Látraströnd og lægju mörkin við hreppamörk.
Önnur sveitarfélög ættu ekki upprekstrarrétt í þennan „afrétt“. 589
Samkvæmt greinargerð sveitarstjóra Grýtubakkahrepps 2. febrúar 2000
skiptast „afréttir“ í Grýtubakka í fimm hluta. Fjórir þeirra falla undir mál 5/2007,
Fjörður, Látraströnd, Hnjúkar og Skarðsland og Skarðsdalur:
1) Fjörður eru fjögurra daga göngur. Smalað er um Keflavík, austur Blæju og
Botnfjall; Hóls-, Bakka-, Kussungsstaða- og Þverárdalir, Eyrarhöfði (Þorgeirshöfði),
Hvalvatnsfjörður að vestan og Gilsafrétt, Trölladalur, Grenivíkurtungur, austan
Austurár (Illagilsár), þ.e. Lambárstykki, Leirdalur, Grenjárdalur, Vesturheiði vestan
vatnaskila. Svæðið er í eigu Grýtubakkahrepps, nema Þverá í Hvalvatnsfirði,
Jórunnarstaðir og Austurheiði og Vesturheiði sunnan Stóraklettsgils, þar sem við tekur
Hvammsland og síðan Bárðartjarnar- og Réttarholtsland. Er látið ósagt, hvað af
heiðinni sé „afrétt“ eða heimaland.
2) Látraströnd er þriggja daga göngur. Gengið er fyrsta daginn út á Kjálkanes
og það smalað, síðan smalað inn ströndina. Síðasta daginn eru smöluð lönd
Svínárness og jarða þar fyrir innan, Jaðars, Hringsdals, Hjalla, Finnastaða, Grenivíkur;
Jarlsstaða, Hvamms, Bárðartjarnar og Réttarholts. Grýtubakkahreppur á nokkrar jarðir
á Látraströnd, en þær sem eru í einkaeigu eru: Sker, Steindyr, Svínárnes hálft, Jaðar
og Hringsdalur. Ekki er skilgreint, hvað af Látraströnd teljist heimalönd eða „afrétt“.
3) Hnjúkar. Hnjúkar (sem eru heimalönd) og þar fyrir neðan eru smalaðir að
morgni réttardags, þ.e. heimalönd Pálsgerðis, Miðgerðis, Borgargerðis, Syðrigrundar,
Grundar, Lómatjarnar, Hléskóga og Kolgerðis.
4. Skarðsland og Skarðsdalur. Þetta land er smalað með skipulögðum hætti en
ekki á ákveðnum tíma. 590
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Samkvæmt upplýsingum árið 2007 er Flateyjardalsheiði og Flateyjardalur að
mörkum Grýtubakkahrepps sérstakt fjallskilasvæði. Nær sú síðari því einnig til máls
4/2007. Fjallskiladeildinni tilheyra þær jarðir í Fnjóskadal sem ekki tilheyra fremri
hluta (þ.e. utan Sigríðarstaða í Ljósavatnsskarði og Víðivalla í Fnjóskadal) og auk
þess Flateyjardalsheiði og Flateyjardalur að mörkum Grýtubakkahrepps.
Mörk milli sumarbeitilands á Flateyjardalsheiði og heimalanda eru að
vestanverðu girðing úr Árbaugsá/Árbugsá við Þúfu til vesturs, þaðan norðvestur um
land Vestarikróka og síðan vestur að fjallsbrún. Að austan hindrar Árbaugsá/Hólsá för
fjár. Jarðeigendur smala heimalönd á merki að austan og vestan á eigin kostnað
helgina áður en farið er í göngur á Flateyjardal og Flateyjardalsheiði. 591
5.35.3 Einstakar jarðir og landsvæði
Vestarikrókar leigðu samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 upprekstrarland til
annarra sem gaf árlega 12-14 krónur. 592
Landið (reiturinn) milli Höfðagilja er fyrst nefnt í eignaskrá Laufáskirkju eftir
úttekt árið 1738 og þá sem „lambaafréttur“:
Hinum ödrum landeignar og reka Jtökum behelldur Kyrkiann og Stadurenn
enn nü, sem fyrstu mäldagar nafngreina og reit ä flateyardals heide fyrer
lamba afrett, milli So kalladra Höfda gilia, auk þeirra Jtaka er mäldagarner
tiltaka, hver ätölulaust hefur af laufass Stadar hölldurum til tiedrar
gagnsemdar brükadur vered j þeirra manna minne sem nü til vita og þeirra
forelldrar og forfedra fyrer þä. 593

Væntanlega er það landið milli Höfðagilja, sem prófastur á við þegar hann
nefnir „afréttarítak“ Laufáskirkju á Flateyjardalsheiði árið 1735. 594
Í greinargerð um Laufásprestakall árið 1782 er eftirfarandi:
Jtök eru … Reit a Flateyardalsheide millum Höfdagilia fyrer lamba afrett. 595

Þann 22. apríl 1807 á manntalsþingi á Grýtubakka spurðist Guðlaugur
Sveinsson hreppstjóri fyrir um hverjum bæri að greiða vinningartoll fyrir grenið sem
Stefán Eyjólfsson á Nolli vann síðastliðið vor í Laufáskirkju „afrétt“ milli svokallaðra
Höfðagilja við Flateyjardalsheiði. Hreppstjóri vildi meina að Fnjóskadalshreppur ætti
að greiða tollinn enda væri umrætt landsvæði innan hans. Sýslumaður benti honum
hins vegar á að í landslögunum standi að hver maður sé ábyrgur fyrir því að hreinsa
„afrétt“ sína af refum og í staðinn þiggja greiðslur fyrir hagagöngu. Því eigi séra
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Scheving prófastur (Hannes Scheving í Laufási) eða þeir menn, sem hann leigði
landið, að greiða grenistollinn. 596
Laufássprestur nefnir reit milli Höfðagilja meðal ítaka Laufáskirkju í
sóknarlýsingu sinni árið 1839. Reiturinn notist fyrir „afrétt“ og til fjallagrasatekju.597
2. Reitur á Flateyjardalsheiði millum Höfðagilja, er héðan brúkast á millum
fyrir afrétt og til fjallagrasatekju.

Laufási fylgir upprekstrarland samkvæmt fasteignamati 1916-1918. Þá var
væntanlega horft til landsins milli Höfðagilja. 598
Nánari umfjöllun um þetta land er í kaflanum um land milli Höfðagilja hér að
framan. Einnig er vikið að því í lögfestum sumra Laufáspresta sem getið verður um í
tengslum við Laufáshaga/Eyvindará hér á eftir.
Laufáskirkja er sögð eiga „afrétt“ á Flateyjardalsheiði allt frá því í máldögum
Auðunar rauða 1318 en þá átti kirkjan:
oc so afriett er Laufäshagi heytir. 599

Mörk landsins eru tiltekin í máldaga Péturs Nikulássonar frá 1394, en þá á
Svalbarðskirkja þar ítölu:
Jtem ä kyrckian afriett j flateyiardals heyde er heiter Laufasshage. j millum
Eyvindar är oc mogils ytra. Enn jtala er þar sauda rekstur fra Svalbardi 600

Þessarar eignar sem og ítölunnar frá Svalbarði er getið í máldagabók Ólafs
Rögnvaldssonar (1461) og Sigurðarregistri (1525). 601 Hið sama segir vísitasía Björns
biskups Þorleifssonar árið 1701 nema þar er minnst á slægjur:
Jtem ä kirkiann afriett ä flateyardalsheidj sem nu er obigd til slægna, & heiter
Laufässhagi, J millum Eivindarär og Mógils Jtra, enn Jtala er þar
Saudarekstur fra Svalbarde, 602

„Afréttar á Flateyjardalsheiði“ og ítölunnar frá Svalbarði er getið í skilum
Geirs Markússonar á tekjum Laufáskirkju 2. september 1730 en Eyvindará er þar talin
jörð þótt lengstum hafi legið í eyði. 603
Magnús Ólafsson taldi Eyvindará meðal landa Laufáss árið 1635:
item er halldit Kirkiann eige Eivindarär land ä Flateyardalsheide (afriett) 604

Í skrá yfir eignir Laufáskirkju eftir afhendingu 1738 segir um Eyvindará:
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Eyvindaraa ädur bygdj Stadarens afrettarlande ä Flateyar Dals heide, enn nú
langvaranlega i Eyde vered, enn fyrer landsens brúkun giallda Näbüar ä Hofe
ä flateyardal 20 ál. Kúgl. 0 605

Laufásprestar, Jón Magnússon (eftir 1637), Markús Geirsson (1678, 1681,
1682), Þorsteinn Geirsson (1686, 1687, 1688), Geir Markússon (1710, 1713, 1726,
1727, 1728, 1729, 1732, 1736), Stefán Einarsson (1751), Jón Vídalín (1762, 1763,
1764, 1765), Jón Egilsson (1770, 1772, 1775), Stefán Halldórsson (1786), Hannes
Scheving (1798), Gunnar Hallgrímsson (1818) og Gunnar Gunnarsson (1840, 1841)
lögfestu allir Laufáshaga með áþekkum orðum og máldagabækurnar, en allir sleppa
þeir ítölunni frá Svalbarði. 606 Í lögfestu Stefáns Einarssonar er farið að lögfesta reit
milli Höfðagilja og banna lambarekstur og grasatekju á Flateyjardalsheiði:
Lokssens lögfeste Eg Laufäss Kyrkiu og Stadar Jtök; … Reit þann ä sömu
heide er liggur mille höfdagilianna nu i langann tÿma So Kalladra, effter þvj
Sem þau räda ur fialle ofann allt i Heidar äna. Eirnenn þad afrettarland er
liggur mille Eÿvindarär og Mógils ytra, Sem ad fornu er Kallad Laufäss hage.
... Under sama Skilyrde banna eg ... lambarekstur og Grasa tekiu ä
flateÿardals heidi j þar änefndum Beneficii Jtökum, og annars allann
upphuxanlegann afdrätt og tilseilne mier og Vidkomendum til Skada 607

Eftirmenn hans gerðu þetta einnig, en Jón Egilsson bannaði að auki
hrossarekstur. 608
Í greinargerð um Laufásprestakall árið 1782 er eftirfarandi:
Jtök eru … Reit a Flateyardalsheide millum Höfdagilia fyrer lamba afrett.
Jtem Āfrett ä Sömu heide er heiter Lavfässhage i millum Ejvindarär og
Mogils ytra. ...
2° Jarder og Afbyle sem heyra til Lavfäss Beneficio Eru þessar ...
Eyvindar aa hefur ej bigd vered, fyrer utann þriu eda mest fiögur är, ä Næstu
Hundrad ärum, og vill nu eingenn þad land leigia, þo marg sinnis hafe
uppboded vered. Þad er þad sama land sem hier ad framann, effter
Mäldögunum, er Nefnt Laufässhage. 609

Eyvindará var byggð til ábúðar síðla árs 1823. Í byggingarbréfi eru tilmæli um,
að Hofsbónda á Flateyjardal verði heimilað að hleypa lömbum sínum í
Eyvindarárland á næstu fráfærum eða svo lengi, sem semjast kunni. 610 Þetta bendir til
þess, að a.m.k. Hofsbóndi hafi nýtt Eyvindarárland til lambaupprekstrar.
Ekki verður séð að ítölunnar frá Svalbarði á Flateyjardalsheiði sé getið í
skjölum kirkjunnar þar, svo sem vísitasíum.
605

Skjal nr. 2 (180).
Skjöl nr. 2 (68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 og 79).
607
Skjal nr. 2 (72).
608
Skjal nr. 2 (74).
609
Skjal nr. 2 (67).
610
Skjal nr. 2 (80).
606

1093

1094

Laufássprestur nefnir meðal „afréttinn“ Laufáshaga meðal ítaka Laufáskirkju í
sóknarlýsingu sinni árið 1839. En þar hafi stundum verið byggt býli og var þá í
byggð. 611
Í sóknalýsingu Þönglabakkaprests árið 1839 er Eyvindará sagt tilheyra mikið
og kostugt „afréttar og upprekstrarland“ á Flateyjardalsheiði, því að lönd liggi saman
á þessari víðlendu heiði frá Eyvindará og Heiðarhúsum. 612
Eyvindará hafði samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918 verið í eyði síðan um
1870 og landið notað fyrir upprekstrarland. 613
Um Eyvindará er fjallað nánar í sérstökum kafla hér framar.
Í máldaga- og kaupbréfi fyrir Þórisstöðum á Svalbarðsströnd frá 22. apríl 1473
segir:
Svo og ætti Þorestader landeign ut a Flateyardalsheidi og gielldfiär rekstur a
millum mögilia til motz vid Gardswijk. 614

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir um Þórisstaði á
Svalbarðsströnd:
Afrjettarlandspart nokkurn á jörðin á Flateyjardalsheiði hjá Mógiljum. Þángað
er full þíngmannaleið, og því hefur jörðin ekkert gagn af þessu
afrjettarlandi. 615

Í lýsingu Garðsvíkur segir Jarðabókin:
Afrjettarland nokkuð er sagt að jörðin eigi, sem hún getur þó ei nytkað fyrir
fjarlægðar sakir, sem áður segir um Þóroddsstaði. 616

Síðar segir Jarðabók Árna og Páls Mógil á Flateyjardalsheiði vera í landi
Garðsvíkur:
Mogyl heitir býlisgrey hjer næst [fyrir framan Saurbrúarkot, heimaland
Laufásstaðar] í landsparti þeim, sem Garð<s>vík á Svalbarðsströnd á á
Flateyjardalsheiði. 617

Minnst er á Langamó (sem mun vera í Heiðarhúsalandi) á tveimur stöðum í
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712. Í upptalningu ítaka
Draflastaðakirkju segir:
Ítök kirkjunnar eru þessi: ... Hálfur Lángimór á sömu heiði
[Flateyjardalsheiði] fyrir vestan ána. Engin not hafa nú ábúendur þessra
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 32.
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 72-73.
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Skjal nr. 2 (59).
614
Skjal nr. 2 (206).
615
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 15.
616
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 17.
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Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 104.
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afrjettarlanda, nema
Lambatungum. 618
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Langamós er einnig getið í lýsingu Ófeigsstaða, eyðibýlis fyrir framan Mógil:
Ekki vita nálægir hvör þetta land á með rjettu, en áfast er það við Lángamó. 619

Um Þverá í Dalsmynni, sem átti afréttarítak í Heiðarhúsalandi er sagt í
jarðamatinu 1849-1850:
einnig nytur jörd þessi afrettar gjaldfrítt a Flateyardalsheidi fyrir sig. Til
ókosta má telja: .... einnig ágang af afrettarfé; 620

Þverá í Dalsmynni átti samkvæmt fasteignamati 1916-1918 frían upprekstur í
Heiðarhúsaland. 621
Í Heiðarhúsum var ágangur af afréttarfé talinn til ókosta samkvæmt
jarðamatinu 1849-1850. 622
Heiðarhús höfðu verið lengi í eyði samkvæmt fasteignamatinu 1916-1918:
Landið liggur á miðri Flateyjardalsheiði og hefir eigi verið unnt að hafa önnur
not landsins, en fyrir upprekstur fjár og hann eigi eptir sóttur, þar sem afrétt er
svo geysi víðáttu mikil á alla vegu umhverfis. 623

Fasteignamatið 1916-1918 segir jarðirnar Hof og Jökulsá á Flateyjardal, sem
þá voru í Flateyjarhreppi, hafa upprekstrarland fyrir sig: 624
Brettingsstaðir fá þessa umsögn í fasteignamatinu 1916-1918:
Afrétt á jörðin nægilegan fyrir sitt fé, en lítið frekar.625

Um Vík segir Þönglabakkaprestur í sóknalýsingunni 1839:
Jörðin á mikið afréttar- og upprekstrarland í Bjarnar- og Víknafjalli. 626

Vík er í fasteignamatinu 1916-1918 sögð hafa upprekstrarland fyrir sig:
en naumast teljandi meira. 627

Jarðabók Árna og Páls frá 1712 getur ekki um afrétt á Kúsveinsstöðum, en
spurning er hvort þeir teljast með Bakkaafrétt í lýsingu Kaðalsstaða þar sem segir:
Úthagarnir eru mjög litlir, og því var mjög hætt að engið beittist þá bygt var,
nema hagi væri til fenginn á Kúsveinstöðum eður Bakka afrjett. 628

Um Jórunnarstaði segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns:
618

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 72.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 105.
620
Skjal nr. 2 (57).
621
Skjal nr. 2 (59).
622
Skjal nr. 2 (57).
623
Skjal nr. 2 (59).
624
Skjal nr. 2 (60).
625
Skjal nr. 2 (60).
626
Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 71.
627
Skjal nr. 2 (60).
628
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 59.
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Þetta eyðiból liggur undir Grýtubakka með tilliggjandi landi og kallast Bakka
afrjett. 629

Mörk Bakkaafréttar eru tiltekin í skjali, sem mun hafa verið lagt fram á
áreiðarþingi 2. júní 1725 og sagt frá árinu 1522:
Alla á Backi Afriett fÿrir utann Diúpagil til móts vid Kadalstadi, á Backi alla
Leirdals Heÿdi, Anno Domine M.D.XXII 630

Þönglabakkaprestur segir í þeim hluta lýsingar sinnar, sem nær til
Þönglabakkasóknar, árið 1839:
32. (Afréttarlönd, réttir.) Fjörður eiga og ekki heldur afréttar- eða
upprekstrarland, en flestar jarðir í Hvalvatnsfirði hafa afréttarpart til leigu,
sem tilheyrir Grýtubakka í Höfðahverfi og liggur framarlega í Hvalvatnsfirði
fyrir utan Illagilsá eystri út með Fjarðará milli fjalls og árinnar allt út undir
Kaðalstaði. Afréttarpláss þetta er grösugt bæði til beitar og slægna, líka
allvíða hrísi vaxið. Líka hafa austurfjarðabúar þar torfristu, reka þangað
geldfé á sumrum og hesta bæði haust og vor. 631

Höfðaprestur víkur að „Jórunnarstaðaafrétt“, sem hann segir tilheyra
Grýtubakkakirkju í sóknalýsingu sinni árið 1840. 632 Sjá umfjöllun um Gilsafrétt hér á
eftir.
Landið innst inn af Hvalvatnsfirði virðist löngum hafa legið í eyði. Jarðir
vestan ár, Brekka, Tindriðastaðir, Þverá, Kussungsstaðir og Gil (hin síðastnefnda
hafði verið í eyði upp undir 20 ár árið 1712), töldust heimalönd Höfða- og
Laufássstaða og fornbýlin Kúsveinsstaðir og Jórunnarstaðir austan ár voru eign
Grýtubakkakirkju. 633 Vetrarríki var mikið á Gili og jörðin óstöðugust í byggingu allra
Fjarðajarða og oft í eyði áratugum saman.634 Til Gils er stundum vísað í lýsingum
Höfða sem afréttarlands, t.d. í skýrslu um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725,
þar sem með eignum er talið:
Afriettarland framm frá hvalvatns fýrde635

Eins segir við prófastsvísitasíu í Höfða árið 1753:
Epter lángvarande Hefd, sem eigenn man ätalda vered hafa, heirer og
Gilsland i Hvalvatzfjardar Afrett sem ädur hefur vered biggt bÿle enn nu
längvaranlega i Eyde. Höfda Beneficio til, hvar uppa Beneficiatus Sr. Jon
Gunnlaugs hefur Þingsvitne teked Sub dato 12. Maji 1750 under Sÿslumanns
Jons Benedixsonar Hende og signete. 636
629

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 58.
Skjal nr. 2 (179).
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 70.
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Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 43-44.
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Sjá t.d. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 56-58.
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Jón Sigurðsson: Lýsing Þingeyjarsýslu. Suður-Þingeyjarsýsla, bls. 109-110.
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Höfðaprestur hefur þetta að segja í lýsingu Höfða- og Grýtubakkasókna árið
1840:
Er þessi Þverá [þ.e. Illagil] rétt á móti bænum Gili, sem er fremstur allra í
Þönglabakka prestakalli og einstakur sér í afréttarlandinu fram af
Hvalvatnsfirði að vestanverðu við ána, sem kennd er við kotið og kölluð
Gilsafrétt, en afréttin þar á móts við austan árinnar en utan Illagilsár, nefnist
Jórunnarstaðaafrétt, hvör öll, út undir Kaðalstaði, eins og Leirdalsheiðin sjálf
austan Gljúfurár, en úr því til reiðgatna, heyrir undir Grýtubakkakirkju og er
það mikið land og gott, þá í ári lætur, en að vestanverðu við ána, úr því
Hvammslandi sleppir, og vestan reiðgatna, liggur heiðin undir stórbýlið
Grenivík. Er hún aðalafrétt Höfðhverfinga og því nær allra Látrastrendinga,
nema af ystu bæjunum tveimur, er oftast láta kindur sínar geldu á
Keflavíkurdal, er liggur að austanverðu við Gjögratána. 637

Gil fékk þessa umsögn í fasteignamatinu 1916-1918:
Landið nú aðeins notað sem upprekstrarland, enda allfjarri byggð. Árlegt
upprekstrargjald síðustu árin um 16 krónur. En töluvert ber landið fleira fé, en
sem því nemur. 638

Um Kussungsstaði segir prestur í sóknalýsingunni árið 1839:
Beitiland er gott á sumrum til fjalls, en slægjuland ekkert nema reytingur af
misjöfnu heyfalli í svokölluðum Kusungsstaðaafrétti, mýrar- og móaflesum á
fjallsheiði milli Gils og Kusungstaða. Engin hlunnindi liggja undir jörð þessa
nema grasatekja á heiðum uppi.639

Fasteignamatið 1916-1918 hefur þetta um Kussungsstaði:
Jörðin liggur við afrétt og ágangur mjög mikill af afréttarfé. 640

Á Þverá í Fjörðum, Þönglabakka, Hóli í Fjörðum, Hringsdal og Finnastöðum
var kvartað undan ágangi af afréttarfé í fasteignamati 1916-1918. 641 Jörðin Keflavík
var notuð fyrir „afrétt“ samkvæmt sama mati.642 Um Botn í Fjörðum segir þar:
Jörðinni fylgir upprekstrarland en ekki tekið í það af öðrum. 643

Kvartað var undan ágangi af afréttarfé í Hringsdal og Finnastöðum í
fasteignamati 1916-1918, sömuleiðis á Hjalla en í mun minna mæli.. 644
Um Grenivík segir Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns:
Afrjettarland á jörðin á Leirdalsheiði, sem kallast Grenivíkurtúngur, og er
kallað tíu h<ndr>. land að forngildu. Þángað reka ýmsir sveitamenn lömb sín,
637

Þingeyjarsýslur. Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 43-44.
Skjal nr. 2 (61).
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og sýna þar í staðinn óákveðna greiðasemi eður góðvilja, en gjalda ei vissan
afrjettartoll. 645

Á manntalsþingi á Grýtubakka 19. maí 1719 óskaði Jón Jónsson í Grenivík
úrlausnar á hvort hreppsbúar í Höfðahverfi væru ekki skyldugir að halda
geldfjárrekstri á vorin og fjallgöngum á haustin í „afrétt“ sem gamlir menn segi að
fornu hafa verið brúkaða í Grenivíkurlandi og var fallist á þess skyldu bænda á
þinginu. 646
Jarðamatið frá 1804 gefur mjög litlar vísbendingar um „afrétti“. Aðeins er
vikið að því við Grenivík sem á:
Afret til eget Brug 647

Í lýsingu á Grenivík með Grenivíkurfjalli og Grenjárdal „hérna megin
Þröskuldar“ segir Höfðaprestur í sóknalýsingu árið 1840:
En hinum megin [er] Trölladalur, mikil víðátta, allt út að Gilsafrétti. heyrir
hann allur, eins og fjallið austan árinnar – sem álíkt og Grenjá hér megin
sprettur fram undan Þröskuldi utanverðum og rennur til fjarðar út – undir
Grenivík, ásamt allri heiðinni að vestanverðu, inn að Hvamms og
Bárðartjarnar löndum. 648

Síðar segir í sömu sóknalýsingu:
Rétt fyrir sauðfé er vel og vandlega uppbyggð, undir heiðarbrekkunni, rétt
suður undan Bárðartjörn á nyrðri Gljúfurárbakkanum og þar rétt við hafa þeir
Grýtubakka- og Grenivíkurbændur, sem skipta til jafnaðar með sér öllum
geldfjártollum, látið brúa ána með stórtrjám. Göngur byrjast vanalegast ætíð
hér á mánudag í 21. sumarvikunni. Sama sinn er gengin Strandarfjöllin, líka
svokallaðir Hnjúkar, sem er fjallgarður fyrir ofan Grund, Lómatjörn og
Hléskóga, einnig afréttirnar í Fjörðum, og öllum úrtíningi ráðstafað um
kvöldið sama og daginn eftir til sveitarinnar forstjóra er situr á Grund, syðsta
bæ í Hverfinu, hjá hvörjum nærliggjandi sveita markabækur liggja. 649

Jarðamatið 1849-1850 telur til kosta á Grenivík með Grenivíkurkoti, sem sé í
eyði, fjallupprekstur rúmlega fyrir heimilið. 650
Um Grenivík segir í fasteignamatinu 1916-1918:
Jörðin á afréttarland á Leirdalsheiði, það notað árlega, en undanfarið ekkert
verið greitt fyrir, Jarlsstaðir eiga þar ókeypis upprekstur fyrir sig. 651

Jarlsstaðir áttu samkvæmt sama mati upprekstur fyrir sig í Grenivíkurlandi. 652
645

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns XI, bls. 42.
Sbr. skjal nr. 2 (A.6. án nr.). Gerningur þessi er í dómabók Benedikts Þorsteinssonar sýslumanns í
Þingeyjarsýslu 1719-1724 í British Library, merkt BL. Add 11096, bl. 172r-175r.
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Jarðamat 1849-1850 segir Hvamm eiga frjálsan geldfjárrekstur á heiðinni fyrir
heimilið. 653
Fasteignamatið 1916-1918 segir jörðina Hvamm liggja að „afrétt“ og eiga
sérstakt upprekstrarland. 654
Hér að framan er vikið að „afréttareign“ Grýtubakka í umfjöllun um
Kúsveinsstaði og Jórunnarstaði en í jarðamati 1849-1850 er Grýtubakki sagður eiga
fjárupprekstur til aflögu og hrís til dengslis og grasatekja til heimilis og afbýlið Grýta,
sem áður var sérmetin jörð, á fjallupprekstur og grasatekju að tiltölu í samlendunni. 655
Í lýsingu Grýtubakka í fasteignamatinu 1916-1918 segir:
Jörðunni fylgir stórt upprekstrarland, notað fyrir heimafé. 656

Í virðingargerð Kolgerðis, frá 30. maí 1916, kemur fram að mikill ágangur sé
af sauðfé af „afrétti“ Grýtubakkahrepps sem liggi að landi jarðarinnar. 657
Í lýsingu Kolgerðis í fasteignamatinu 1916-1918 er jörðin sögð eiga
upprekstur fyrir sig í „Grýtubakkaafrétt“.658 Þá var einnig kvartað þar undan ágangi af
afréttarfé sem og í Miðgerði og Pálsgerði. 659
Á Skarði voru tekjur af „afrétti“ 1 ríkisdalur á ári samkvæmt jarðamati
1804. 660
Hálft Skarð í Dalsmynni var selt 7. júlí 1829. Tekið var fram í afsalsbréfinu að
„afrétt“ væri þar með. 661
Á Skarði var í jarðamati 1849-1850 grasatekja til hagræðis fyrir heimilið talin
til kosta og upprekstur í sama máta. 662
Skarð á að sögn fasteignamatsins 1916-1918 upprekstrarland fyrir sig. 663
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6

NIÐURSTÖÐUR ÓBYGGÐANEFNDAR

6.1

Sameiginleg atriði á svæði 6

Hér á eftir verður fyrst fjallað um Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og fyrirliggjandi dómafordæmi í þjóðlendumálum og samhengi þessara gagna við það mál
sem hér er til umfjöllunar. Í framhaldinu verður einnig sérstaklega hugað að því hvort
í nýjum dómum um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afréttarsvæða megi greina
áherslumun sem tilefni gefi til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum tilvikum. Að því búnu verður gerð grein fyrir landnámi á því svæði sem mál
þetta varðar og því næst koma niðurstöður óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu
einstakra landsvæða, í staðfræðilegri röð. 664 Loks verður fjallað um ákvörðun
málskostnaðar.
6.1.1

Almennar niðurstöður óbyggðanefndar

Í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (svæði 1), er í kaflanum Almennar
niðurstöður óbyggðanefndar gerð grein fyrir athugunum og niðurstöðum um nokkrar
staðreyndir og lagaatriði sem almenna þýðingu geta haft við úrlausn þjóðlendumála. Í
úrskurðum í málum nr. 1-5/2001 (svæði 2) er í kaflanum Viðauki við almennar
niðurstöður óbyggðanefndar aukið við þessa umfjöllun og nokkrum nýjum atriðum
bætt við. Kaflar þessir voru felldir saman, með lítilsháttar breytingum, og birtir þannig
sem viðauki með úrskurðum í málum nr. 1-9/2003 (svæði 3), 1-6/2004 (svæði 4) og 15/2005 (svæði 5). Sami viðauki fylgir hér og með öðrum úrskurðum í málum nr. 15/2007 (svæði 6).
Sú umfjöllun um einstök landsvæði sem hér fer á eftir er í beinu samhengi og
samræmi við áðurnefndar Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, ásamt viðauka við
þær, og vísar til þeirra, sbr. einnig kafla 6.1.2 - 6.1.3 hér á eftir.
6.1.2

Dómafordæmi í þjóðlendumálum

Á þeim tíma sem liðinn er frá því Almennar niðurstöður óbyggðanefndar og viðauki
við þær birtist hefur Hæstiréttur kveðið upp nokkurn fjölda dóma sem almenna
þýðingu hafa við efnislega úrlausn þjóðlendumála. Samhengi nýrra niðurstaðna
dómstóla við þau grundvallaratriði sem úrlausnir óbyggðanefndar byggjast á kemur að
sjálfsögðu til skoðunar hverju sinni.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 31. maí 2006, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-6/2004 (svæði 4), var þannig fjallað sérstaklega um dóm
Hæstaréttar frá 6. september 2005 í máli nr. 367/2005. Svo sem þar segir verður sú
ályktun af honum dregin, sbr. nú einnig dóm Hæstaréttar frá 16. maí 2007 í máli nr.
664

Umfjöllun um staðhætti og gróðurfar á svæðinu er byggð á skýrslu Hjörleifs Guttormssonar,
náttúrufræðings, sbr. skjal nr. 46, útgefnum kortum Landmælinga Íslands, örnefnaskrám frá
Örnefnastofnun Íslands, athugunum í vettvangsferð, sbr. kafla 4.3., og almennum uppsláttarritum, svo
sem árbókum Ferðafélags Íslands.
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571/2006, að óbyggðanefnd sé bundin af kröfugerð aðila, hvort heldur er íslenska
ríkisins eða annarra, og verði að leysa úr máli á þeim grundvelli. Í tilvikum ríkisjarða
hefur því þó verið lýst yfir af hálfu íslenska ríkisins að í þjóðlendukröfu felist ekki
afsal á eignarlandi og því eigi niðurstaða óbyggðanefndar, að því leyti sem hún tekur
til ríkisjarða, að ráðast af sömu atriðum og lögð séu til grundvallar um annað
eignarland.
Í þeim úrskurðum sem kveðnir voru upp 29. maí 2007, nánar tiltekið kafla
6.1.1 í málum nr. 1-5/2005 (svæði 5), tók óbyggðanefnd einnig afstöðu til þess hvort
þeir dómar sem þá lágu fyrir gæfu tilefni til að herða sönnunarkröfur til landamerkjabréfa jarða. Niðurstaðan var sú að svo væri ekki. Þá skal þess getið að í sömu málum,
kafla 6.1.2, var gerð almenn grein fyrir stofnun heiðarbyggðar á Norðausturlandi.
Frá því óbyggðanefnd kvað upp síðastnefnda úrskurði, í málum nr. 1-5/2005
(svæði 5), hafa gengið níu Hæstaréttardómar sem tengjast fyrri svæðum. Nánar
tiltekið eru þetta fimm dómar frá 14. júní 2007, þ.e. í málum nr. 22/2007 (Þórsmörk
og Goðaland), nr. 23/2007 (Steinsholt), nr. 25/2007 (Almenningar), nr. 26/2007
(Merkurtungur), nr. 28/2007 (Stakkholt), einn dómur frá 4. október 2007, í máli nr.
27/2007 (Grænafjall/Fljótshlíðarafréttur), einn dómur frá 11. október 2007, í máli nr.
99/2007 (Skaftártunguafréttur) og loks tveir dómar frá 18. október 2007, í málum nr.
47/2007 (Núpsstaður og fleiri jarðir í Fljótshverfi) og 79/2007 (Mörtunga og
Prestbakkajarðir).
Tveir hinir síðastnefndu dómar eru fremur til staðfestingar á framangreindri
niðurstöðu, þ.e. að ekki beri að herða sérstaklega kröfur til landamerkjabréfa jarða. Að
öðru leyti telur óbyggðanefnd nauðsynlegt að taka til athugunar samhengi eldri og
yngri dóma um eignarréttarlega stöðu tiltekinna afrétta einstakra jarða og/eða stofnana
og hvort tilefni sé til breytinga á sönnunarmati óbyggðanefndar í sambærilegum
tilvikum. Fer sú umfjöllun hér á eftir.
6.1.3

Afréttir einstakra jarða og stofnana

Um þýðingu hugtakanna jörð, afréttur og almenningur er rækilega fjallað í Almennum
niðurstöðum óbyggðanefndar, sbr. kafla 6.1.1. og viðauka. Að því er varðar hugtakið
jörð er niðurstaðan sú að almennt megi gera ráð fyrir að slíku landi hafi upphaflega
verið ráðstafað úr einstökum landnámum, stofnað til nýbýlis á eða eignarhefð unnin
yfir. Þannig eru taldar líkur á því að jörð, svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi
eða innan annarra ótvíræðra merkja, sé beinum eignarrétti háð. Tilvist landamerkjabréfs ein og sér ræður því ekki úrslitum um mat á eignarrétti, heldur staða landsvæðisins sem jarðar.
Afrétti hefur óbyggðanefnd flokkað í þrennt á grundvelli uppruna, sbr. kafla
4.4 og 4.5 í áðurnefndum Almennum niðurstöðum. Þar eru í fyrsta lagi samnotaafréttir, þ.e. þeir afréttir sem skv. elstu heimildum hafa verið í sameiginlegum notum
jarða í tilteknu sveitarfélagi eða á afmörkuðu svæði. Í öðru lagi eru afréttir einstakra
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jarða og stofnana, sem skv. elstu heimildum tilheyrðu einstökum jörðum, lögpersónum eða stofnunum, fyrst og fremst kirkjunum. Í þriðja lagi er um að ræða jarðir
sem að hluta eða öllu leyti hafa verið lagðar til afréttar og gilda þar um sambærileg
sjónarmið og að framan greindi um eignarhald á landi jarða yfirleitt.
Hafi umþrætt landsvæði ekki legið innan merkja jarðar hefur óbyggðanefnd
talið að líkur séu á því að það hafi ekki orðið beinum eignarrétti háð fyrr en með
setningu þjóðlendulaga. Tilvist landamerkjabréfs skiptir þá ekki grundvallarmáli en
litið til atriða svo sem umfjöllunar í heimildum, nýtingar, staðhátta, gróðurfars og
landnáms. Ekki er þó alltaf augljóst hvort landsvæði hefur stöðu jarðar eða afréttar. Á
það álitaefni hefur sérstaklega reynt þegar undir einstakar jarðir og/eða stofnanir hafa
legið svæði sem skilin hafa verið frá viðkomandi heimajörð með sjálfstæðum
merkjum eða, í sumum tilvikum, af öðrum fasteignum. Eru aðstæður þá oft þær að
landsvæðisins er getið með sérstökum hætti í heimildum, stundum beinlínis kallað
afréttur og heimildir um afnot einskorðaðar við beit eða önnur þrengri og þá
sambærileg not.
Til úrlausnar hjá óbyggðanefnd hefur komið nokkur fjöldi landsvæða sem fella
má undir framangreinda lýsingu. Þessi landsvæði hafa verið úrskurðuð þjóðlendur og
afréttir/landsvæði í afréttareign, eftir atvikum með vísan til heimilda, legu, sögu,
staðhátta, nota o.fl. Ber hér að nefna Afrétt norðan vatna í máli nr. 4/2000 (svæði 1),
Hrunaheiðar í máli nr. 5/2000 (svæði 1); Hoffellslambatungur í máli nr. 4/2001 (svæði
2); Þórsmörk, Goðaland, Almenninga, Teigstungur, Múlatungur, Merkurtungur,
Stakkholt, Steinsholt, Hólatungur, Borgartungur og Skógafjall í máli nr. 5/2003
(svæði 3); Hvítmögu og Stórhöfða í máli nr. 6/2003 (svæði 3); Villingadal, Suðurfell
og Múla í máli nr. 1/2005 (svæði 5); Steinvarartungu og Þorbrandsstaðatungur í máli
nr. 3/2005 (svæði 5); Þverfellsland og sunnanverða Grímólfsártungu í máli nr. 4/2005
(svæði 5) og loks afréttarland á Hólsfjöllum í máli nr. 5/2005 (svæði 5).
Segja má að Hæstiréttur hafi einnig tekið skýra afstöðu til landamerkjabréfa
annarra landsvæða en jarða, þegar í fyrstu dómum í þjóðlendumálum. Í forsendum
réttarins í dómi frá 21. október 2004, máli nr. 48/2004, segir þannig svo:
Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði,
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs
sérstaklega.

Að auki segir svo í dómi réttarins frá 28. september 2006 í máli nr. 497/2005:
...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
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manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli
sín.

Þá hefur komið fram það skýra mat Hæstaréttar að sé ekki um jörð að ræða hafa
landamerkjabréf takmarkaðra vægi sem „sönnunargagn um beinan eignarrétt“, sbr.
dóm Hæstaréttar 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þær þjóðlendur og afrétti/landsvæði í afréttareign sem áður voru tilgreindar hafa verið staðfestir efnislega með dómum Hæstaréttar
að því er varðar Afrétt norðan vatna, Hoffellslambatungur, Hrunaheiðar, Þórsmörk,
Goðaland, Steinsholt, Almenninga, Merkurtungur og Stakkholt, sbr. dóma frá 21.
október 2004, 28. september 2006, 5. október 2006 og 14. júní 2007 í málum nr.
47/2004, nr. 497/2005, nr. 133/2006, nr. 22/2007, nr. 23/2007, nr. 25/2007, nr.
26/2007 og nr. 28/2007. Í tilvikum Skógafjalls, Hvítmögu og Stórhöfða var sams
konar niðurstöðum óbyggðanefndar á hinn bóginn snúið við og komist að þeirri
niðurstöðu að þar væru eignarlönd en ekki þjóðlendur í afréttareign, sbr. dóma frá 16.
maí 2007 í málum nr. 24/2007, nr. 536/2006 og nr. 448/2006. Önnur framangreind
landsvæði hafa ekki komið til kasta dómstóla en af dómum um eignarland frá því fyrir
gildistöku þjóðlendulaga ber að nefna Hrd. frá 29. febrúar 1996 (Hrd. 1996/696) um
Blikdal í Esju og dóm aukadómþings Árnessýslu 23. febrúar 1980 um Tunguheiði í
Biskupstungum.
Úrskurðir óbyggðanefndar um þjóðlendur í afréttareign á þessum svæðum eru
þannig almennt í góðu samræmi við úrlausnir Hæstaréttar, fyrr og síðar, þó svo
forsendur séu ekki einsleitar í öllum tilvikum og taki þess utan mið af sérstöðu
einstakra svæða. Dómar Hæstaréttar um landskikana þrjá sunnan Mýrdalsjökuls, þ.e.
Skógafjall, Hvítmögu og Stórhöfða, skera sig þar hins vegar nokkuð úr.
Framangreind úrlausnarefni eiga það sameiginlegt að viðkomandi landsvæði
hefur legið undir einstaka jörð/jarðir eða stofnun, landfræðilega aðskilið frá
henni/þeim með einum eða öðrum hætti, jafnan getið með sérstökum hætti í
heimildum, stundum beinlínis kallað afréttur og afnot einskorðuð við beit eða önnur
þrengri og þá sambærileg not.
Ef reynt er að taka saman þau sameiginlegu atriði sem leiða til niðurstöðu
Hæstaréttar um eignarland í umræddum þremur undantekningartilvikum, þá sýnist
landfræðileg lega, m.a. gagnvart aðliggjandi eignarlöndum og að einhverju marki
almennir staðhættir, vega mjög þungt. Í tilvikum Hvítmögu og Skógafjalls var á því
byggt að svæðin hefðu verið innan merkja jarða og að hvorki staðhættir né gróðurfar
mæltu gegn því að þau hefðu verið numin, a.m.k. að einhverju leyti. Beinn eignarréttur hefði þannig stofnast. Um Stórhöfða segir að líkur séu fyrir því að hann hafi
verið innan upphaflegs landnáms eins og aðliggjandi lönd. Hann hafi ekki verið talinn
til samnotaafrétta og ekkert sé komið fram í málinu sem stutt geti að munur verði að
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þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Nægilega sé því leitt í ljós
að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar.
Dómar Hæstaréttar um þjóðlendur í Þórsmörk, Goðalandi, Almenningum,
Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, eru kveðnir upp mánuði síðar en dómar um
eignarlönd í Stórhöfða, Hvítmögu og Skógafjalli. Fyrstnefndu svæðin sex liggja
norðan Eyjafjallajökuls og voru öll talin heyra undir einstaka jörð/jarðir sem þau eru
landfræðilega aðskilin frá. Í forsendum Hæstaréttar er m.a. vísað til möguleikans á
landnámi, legu og staðhátta, skorts á skriflegum eignarheimildum og samræmis milli
þeirra innbyrðis. Tekið er sérstaklega fram að ekki sé sýnt fram á önnur not meintra
rétthafa en hefðbundin afréttarnot til sumarbeitar fyrir búfé. Í öllum þessum sex
tilvikum var dæmd þjóðlenda í afréttareign.
Sýnist þannig ekki vera fullt samræmi í mati réttarins að því er varðar hin
tilgreindu atriði í annars vegar tilvitnuðum þremur dómum og hins vegar öðrum
úrlausnum um sams konar landsvæði, auk eldri dóma um Hoffellslambatungur og
Hrunaheiðar.
Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að það séu fyrst og fremst
staðbundnar aðstæður, þ.m.t. staðhættir, en þó einkum lega viðkomandi þriggja
landsvæða að eignarlöndum til annarra átta en gagnvart Mýrdalsjökli sem úrslitum
ráði. Til þess ber þó að líta að fleiri atriði eru hér samofin og lögð til grundvallar
hverju sinni. Þá liggja fyrir eldri dómar um þjóðlendur á landsvæðum með svipaða
legu gagnvart annars vegar eignarlöndum og hins vegar þjóðlendum, sbr. einkum
Hoffellslambatungur og Hrunaheiðar í Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005
og Hrd. 5. október 2006 í mál nr. 133/2006. Ekki liggur fyrir skýr yfirlýsing
Hæstaréttar um breytta afstöðu að þessu leyti. Með hliðsjón af framangreindu og að
teknu tilliti til stjórnskipulegrar jafnræðisreglu telur óbyggðanefnd útilokað að líta svo
á að umræddir þrír dómar, um Hvítmögu, Skógafjall og Stórhöfða, feli í sér að lega
þrætusvæðis að eignarlandi eða eignarlöndum geti ein og sér vegið svo þungt að
önnur sú sönnunarfærsla sem ella fer fram við slíkar kringumstæður hafi hverfandi
þýðingu.
Óumdeilt er hins vegar að eignarréttarleg staða aðliggjandi svæða getur auk
hefðbundinna og viðurkenndra eignarheimilda haft vægi við eignarréttarlegt mat og
ásamt öðru leitt til þeirrar niðurstöðu að um eignarland sé að ræða. Má þar um vísa til
dóms Hæstaréttar 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 varðandi efstu jarðir í Biskupstungnahreppi, sbr. einnig úrskurð óbyggðanefndar um þau landsvæði. Hið sama má
segja um eignarland í dómi Hæstaréttar 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 um jarðir
í Fljótshverfi, sbr. og úrskurð óbyggðanefndar um sama svæði.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að ekki séu forsendur til þess að breyta
því sönnunarmati sem lagt hefur verið til grundvallar um afrétti einstakra jarða og/eða
stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum tilvikum. Fyrir liggur að í málum
nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd snúa sérstök álitaefni af þessum toga að
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eftirtöldum landsvæðum: Hálsmannatungur, Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði,
Tjarnahverfi á Gönguskarði, Finnsstaðadalur, Grímsland og Kambsmýrar í máli nr.
4/2007 og Upprekstrarland milli Höfðagilja og Eyvindará/Laufáshagi í máli nr.
5/2007.
6.2

Landnám

Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrlausnum sínum byggt á því að skýrar frásagnir Landnámu hafi sönnunargildi um tilvist eignarréttar en talið hæpið að af takmörkuðum
lýsingum í Landnámu verði afdráttarlausar ályktanir dregnar um það hvort í öndverðu
hafi verið stofnað til eignarréttar yfir landsvæði með námi. 665 Má í þessu sambandi
einnig vísa til dóms Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 497/2005, sem fjallaði
um Hoffells-Lambatungur í Nesjum.
Í kafla 5.1 hér að framan er gerð grein fyrir þeim takmörkuðu frásögnum
Landnámu sem lúta að landsvæði því sem hér er til umfjöllunar. Af þeim verður ekki
ráðið hversu langt inn til landsins numið var. Að öðru leyti vísast til eftirfarandi kafla
um einstök landsvæði.
6.3
6.3.1

„Upprekstrarland“ milli Höfðagilja
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem nefndur
hefur verið „upprekstrarland milli Höfðagilja“ og Prestsetrasjóður gerir kröfu til sem
eignarlands síns. Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1 og 3.2.
Vestur og upp af flatlendi við Dalsá í Flateyjardal er Vesturheiði. Ofan hennar
rís yfir um 20 km langur fjallgarður sem nær frá Blámannshatti á Skessuhrygg að
sunnan og norður undir Brettingsstaðadali og er víðast hvar í 900-1200m hæð. Um
miðbik Vesturheiðar, á um 10 km kafla frá Innra–Höfðagili út undir Ytra–Mógil, er
fellaröð milli fjölda gilja, nefnd Fell (350–400 m), og mynda þau rofstall upp af
heiðinni. Upp af Fellum er sígandi halli upp til fjallsbrúna, mikið land með skálum og
víðlendi, en bratti eykst aftur þegar utar kemur. Landsvæðið milli Höfðagilja liggur í
um 200 m hæð að austanverðu, gróið og hallalítið, en fer hækkandi til vesturs og nær
hæst í rúmlega 1100 m hæð.
6.3.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Litið er svo á að svæðin
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Sbr. umfjöllun um landnám í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Höfðagil og Almenningur teljist til þjóðlendna. Í því sambandi vísast m.a. til heimilda
um land milli Höfðagilja í máldögum Auðunar rauða frá árinu 1318 um selför
Laufáskirkju á Flateyjardalsheiði. Þá miðist merki svæðisins við að um
upprekstrarland sé að ræða. Engin merki séu um að umrætt svæði milli Höfðagilja
teljist eignarland heldur hafi það verið háð afréttareign kirkjunnar. Land þetta liggi
ofan byggða og sé ekki landfræðilega tengt Laufási. Má því ljóst vera að um
þjóðlendu sé að ræða, með svipuðum hætti og t.d. Hrunaheiðar í Árnessýslu.
Af hálfu Prestsetrasjóðs, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign
sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Sérstaklega er vísað til Hrd.
1987/1656 um Flateyjardalsheiði. Fullur hefðartími sé liðinn frá því framangreindum
landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu háðar leyfi
landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur þess. Vísað
er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar í
viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni venju í
lögskiptum (viðskiptavenju). Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi
að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér
um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5.
gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í
aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum
eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar
þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum
samkvæmt elstu heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir
séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því.
Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan
þinglýstra landamerkja „upprekstrarlands milli Höfðagilja“ sé ekki beinum eignarrétti
háð. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt land
samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað til
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu
niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigandi „upprekstrarlands milli
Höfðagilja“ hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá
er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.3.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á landsvæðinu milli Höfðagilja
er rakin í kafla 5.2 hér að framan, sbr. einnig kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Þar
kemur fram að þess er fyrst sérstaklega getið í heimildum frá 17. öld og talið
lambaafréttur Laufáskirkju. Jörðin Laufás liggur utan við ágreiningssvæði í máli
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þessu, aðskilin frá landsvæðinu milli Höfðagilja af öðrum jörðum. Engar heimildir eru
um að byggð hafi verið á milli Höfðagilja en landið hefur haft stöðu afréttar
samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við fram að
gildistöku þjóðlendulaga. 666 Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til
landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í
1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum er lýst í skjali sem ber
yfirskriftina „Landamerki Laufásskirkjulandsins er kallað hefir verið
„upprekstrarland“ milli Höfðagilja og Flateyjardalsheiði“, dags. 5. maí 1886 og þingl.
4. júní 1888. Laufásprestur ritar undir skjalið og þau landamerkjabréf sem lýsa
merkjum að „upprekstrarlandinu“ eru öll árituð vegna Laufáss nema landamerkjabréf
Grýtubakka. Engar eldri merkjalýsingar eru fyrir hendi. Athugun þessi tekur til
heildarmerkja svæðisins og í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki
aðliggjandi landsvæða. Þar er óumdeilt eignarland Vestari-Króka til suðausturs en til
suðurs, norðurs og vesturs eru ágreiningssvæði íslenska ríkisins og tiltekinna
gagnaðila þess vegna Skarðs, Almennings og Grýtubakka, sbr. kafla 6.4, 6.9 og 6.10.
Til austurs er landsvæði sem til umfjöllunar er í máli nr. 4/2007 hjá óbyggðanefnd,
sbr. einkum kafla 6.6 um Kambsmýrar. Að fenginni niðurstöðu um afmörkun
landsvæðisins milli Höfðagilja með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsins.
Samkvæmt landamerkjabréfinu frá 1886 eru merki til norðurs, gagnvart
Almenningi á Flateyjardalsheiði, miðuð við „Ytrahöfðagilsá þangað til gilið klofnar
þá er stefnan bein til háfjallsbrúnar“. Áin kemur úr Ytri-Höfðagilsbotni, undir
næfurþunnri Þjófadalsegg (1046 m). Í landamerkjabréfi Almennings frá 6. desember
1882 og þingl. 18. júní 1884, segir um þessi merki að þau liggi „í Ytra-Höfðagili
neðan frá Heiðará upp þangað, sem gilið klýfur sig og myndast túnga milli tveggja
gilja. Eru þá merkin í Ytra gilinu, sem liggur beinna fyrir, upp til fjallsbrúnarinnar og
er því sleppir beint á efsta hrygg fjallsins“. Bréfin lýsa þannig jafn langt í vesturátt,
upp til fjalls, en ber ekki saman um merkin þangað frá þeim stað sem gilið klofnar.
Þau bera hins vegar gagnkvæmar áritanir og bréf landsins á milli Höfðagilja er yngra.
Svo virðist því sem gert hafi verið samkomulag um breytta afmörkun að þessu leyti.
Austurmerki landsvæðisins milli Höfðagilja, gagnvart Kambsmýrum, eru
miðuð við Dalsá og bréfið er áritað vegna þeirra. Merki Kambsmýra, sem eru á
ágreiningssvæði í máli nr. 4/2007 hjá óbyggðanefnd, eru einnig miðuð við Dalsá
samkvæmt landamerkjabréfi frá 20. apríl 1885 og þingl. 27. maí sama ár.
Suðurmerki landsvæðisins milli Höfðagilja, gagnvart Vestari-Krókum og
Skarði, eru miðuð við Syðri-Höfðagilsá, og bréfið er áritað vegna þeirra. Áin kemur
úr Syðri-Höfðagilsbotni, undir áðurnefndri Þjófadalsegg (1046 m) og gegnt Grýtuskál
yfir Höfðahverfi. Þessi merki eru í samræmi við lýsingar í landamerkjabréfum
666

Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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fyrrnefndra jarða. Engar eldri merkjalýsingar liggja fyrir vegna Vestari-Króka og
Skarðs.
Vesturmerkjum landsvæðisins milli Höfðagilja, gagnvart Grýtubakka, er ekki
sérstaklega lýst í landamerkjabréfinu frá 1886. Merki til suðurs eru þó miðuð við
Syðri-Höfðagilsá og til norðurs eru þau miðuð við „háfjallsbrún“. Samkvæmt
landamerkjabréfi Grýtubakka, frá 3. desember 1889 og þingl. 17. júní 1890, eru merki
til austurs miðuð við fjallgarð þann „er aðskilur Leirdalsheiði og Flateyjardalsheiði,
svo sem vötn deila inn í Grýtuskál.“ Bréfin bera ekki gagnkvæmar áritanir.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
vestanverðum Flateyjardal, þ.e. Skarð, Höfðagil og Almenningur, er notað orðalag á
borð við „á fjall upp“, „háfjallið“, „til háfjallsbrúnar“, oftast um stefnu bæði suður- og
norðurmerkja til vesturs. Eldri heimildir lýsa ekki vesturmerkjum og mæla því þessum
lýsingum ekki í mót. Hið sama á við um landamerkjabréf Heiðarhúsa og Eyvindarár,
sem norðar liggja og um er fjallað í köflum 6.4-6.5. Landamerkjabréf Grýtubakka
miðar við fjallgarðinn þarna á milli og vatnaskil. Á öllu þessu svæði liggja eldri
heimildir einungis fyrir í tilviki Eyvindarár en lýsing þeirra er óljós. Upp af
Flateyjardal er glögg landfræðileg afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru
hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að umrætt orðalag í landamerkjabréfi svæðisins á
milli Höfðagilja, sbr. einnig sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum til
suðurs, norðurs og vesturs, og staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki
landsvæðisins á milli Höfðagilja og Grýtubakka hafi verið talin ná saman á fjalli.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
landsvæði það sem málsaðilar deila um falli innan lýsingar í landamerkjabréfi
„Laufásskirkjulandsins er kallað hefir verið „upprekstrarland“ milli Höfðagilja og
Flateyjardalsheiði“. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Að því er varðar Hrd. 1987/1656, sem gagnaðilar íslenska
ríkisins vísa meðal annars til, er þess að geta að dómurinn fjallar einungis um tilkall til
upprekstrarréttar og felur ekki í sér niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar
að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði sem
þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt
sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig t.d.
afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér
ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi
hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða
getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað sér
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landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra annarra
réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir landsvæðið á milli Höfðagilja var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var
rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Sá galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna
Grýtubakka vantar verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu í þessu sambandi.
Af heimildum er ljóst að landsvæðið milli Höfðagilja hefur legið undir
Laufáskirkju en landfræðilega aðskilið frá þeirri jörð og afmarkað í sérstöku
landamerkjabréfi, þar sem það er nefnt „upprekstrarland“. Þess er jafnan getið með
sérstökum hætti í heimildum og stundum nefnt „lambaafréttur“, sbr. skrá séra
Magnúsar Ólafssonar yfir eignir Laufáskirkju frá árinu 1635 og greinargerð um
Laufásprestakall frá árinu 1782. Eldri heimildir, máldagar sem rekja má aftur til 1318,
greina frá því að Laufás eigi selför á Flateyjardalsheiði, án nánari afmörkunar. Um
miðja 20. öld lýsti biskup Íslands rétti Laufáskirkju til selfarar á Flateyjardalsheiði og
segir að vera megi að „þetta sé hið sama ítak og prestur telur, að heiti „milli
Höfðagilja“...“. Engin gögn liggja fyrir um að landsvæði þetta hafi verið nýtt til
annars en sumarbeitar og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Það er að mestum hluta
hálent, fjarri byggð og inn á það hefur búfénaður leitað án hindrana.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að „upprekstrarlandið“ hafi
verið afréttur kirkjunnar í þeim skilningi að hún hafi átt þar óbein eignarréttindi
fremur en beinan eignarrétt.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða
yfirfærslu þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnað til og engar
heimildir eru um að þar hafi verið byggð. Þannig kann beinn eignarréttur að hafa
fallið niður og landsvæðið í kjölfarið verið tekið til takmarkaðra nota annarra. Í því
sambandi ber að líta til þess sönnunarmats sem lagt hefur verið til grundvallar um
afrétti einstakra jarða og/eða stofnana og styðst við fjölda dóma í sambærilegum
málum, sjá nánar í kafla 6.1.3. Þess skal einnig getið að á þeim landsvæðum sem
nærri „upprekstrarlandinu“ liggja eru bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið
heildstætt á niðurstöður í málum nr. 4 og 5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd.
Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til umrædds
afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
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Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að landsvæðið milli
Höfðagilja sé eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og
notkun þess hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að
þar sé þjóðlenda. 667 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að landsvæðið
sé í afréttareign eigenda Laufáss.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að landsvæðið milli Höfðagilja, svo sem
það er afmarkað hér á eftir, teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.
laga nr. 58/1998:
Ytri-Höfðagilsá er fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og þangað til
gilið klofnar. Þaðan er tekin bein stefna til háfjallsbrúnar. Síðan er
fjallsbrúninni fylgt, og í því sambandi miðað við hreppamörk og sömu
afmörkun til vesturs í kröfugerð Prestsetrasjóðs, að SyðriHöfðagilsbotni og Syðri-Höfðagilsá þangað til hún fellur í Dalsá. Loks
er Dalsá fylgt þar til Ytri-Höfðagilsá fellur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Laufáss, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá.
6.4
6.4.1

Almenningur
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem nefndur
hefur verið Almenningur á Flateyjardal og Þingeyjarsveit gerir einnig kröfu til sem
eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.3.
Vestur og upp af flatlendi við Dalsá í Flateyjardal er Vesturheiði. Ofan hennar
rís yfir um 20 km langur fjallgarður sem nær frá Blámannshatti á Skessuhrygg að
sunnan og norður undir Brettingsstaðadali og er víðast hvar í 900-1200m hæð, þar á
meðal Þjófadalsegg í u.þ.b. 1046 m hæð yfir sjávarmáli. Um miðbik Vesturheiðar er
fellaröð milli fjölda gilja, nefnd Fell (350–400 m), og mynda þau rofstall upp af
heiðinni á um 10 km kafla frá Innra–Höfðagili út undir Ytra–Mógil. Upp af Fellum er
sígandi halli upp til fjallsbrúna, mikið land með skálum og víðlendi, en bratti eykst
aftur þegar utar kemur. Almenningur liggur í um 200 m hæð að austanverðu, gróið og
hallalítið haglendi, en fer hækkandi til vesturs og nær hæst í u.þ.b. 1000 m hæð.

667

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.4.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Litið er svo á að svæðin
Höfðagil og Almenningur teljist til þjóðlendna. Að því er varðar Almenning á
Flateyjardalsheiði er talið að um sé að ræða þjóðlendu og afréttarsvæði sem aldrei hafi
verið jörð í einkaeigu en landsvæðið liggi á Vesturheiði.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign
sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá
því framangreindum landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og nytjar
landsins séu háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti
nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi
verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
viðskiptavenju. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að
engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir.
Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í
frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna
rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og
aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að
landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu
heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkja Almennings sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í
kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu
hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum
tíma. Þá er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Almennings hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá
verður að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki
til Almennings algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.4.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar á landsvæði því sem hér er til
umfjöllunar er rakin í kafla 5.3, sbr. einnig kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Þar
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kemur fram að Almennings á Flateyjardalsheiði er fyrst getið í heimildum frá 19. öld.
Engar heimildir eru um að byggð hafi verið á þessu svæði en landið hefur haft stöðu
afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við
fram að gildistöku þjóðlendulaga. 668 Hvort í því hafa falist bein eða óbein
eignarréttindi til landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt
skilgreiningum í 1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari
athugunar.
Kemur þá fyrst til skoðunar hvernig merkjum Almennings er lýst í
landamerkjabréfi, dags. 6. desember 1882 og þinglýst 18. júní 1884. Bréfið gerði
bóndinn í Austarikrókum, en ekki verður séð að þaðan hafi verið talið til sérstakra
réttinda á svæðinu. Eldri merkjalýsingar liggja ekki fyrir en til er ódagsett og
óundirrituð lýsing á merkjum Almennings á Flateyjardalsheiði, efnislega samhljóða
landamerkjabréfinu. Athugun þessi tekur til heildarmerkja svæðisins og í því
sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Þar er
ágreiningssvæði íslenska ríkisins og tiltekinna gagnaðila þess vegna landsvæðisins
milli Höfðagilja til suðurs, Grýtubakka til vesturs og Heiðarhúsa til norðurs. Til
austurs er ágreiningssvæði í máli nr. 4/2007 hjá óbyggðanefnd, sbr. kafla 6.5 og 6.6
um Hálsmannatungur og Kambsmýrar. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Almennings með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsins.
Í landamerkjabréfi Almennings eru merki til norðurs, gagnvart Heiðarhúsum,
miðuð við „Eilífsá, neðan frá Heiðará upp þangað sem Eilífsárgilið beygist í krók
suður á við, þá eftir beinni línu úr gilskróknum upp á háfjallið.“ Þessi lýsing er í
samræmi við merki Heiðarhúsa eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi, dags. 5. maí
1886 og þingl. 11. júní 1887. Þar segir að Eilífsá sé fylgt meðan stefna hennar sé bein
en úr því sé stefnan sé tekin „bein til hábrúnarinnar.“ Heiðará er þó nefnd Dalsá, svo
sem í öðrum landamerkjabréfum á þessu svæði, að bréfi Almennings frátöldu. Bréfin
bera gagnkvæmar áritanir en eldri heimildir um merki Heiðarhúsa liggja ekki fyrir,
sbr. kafla 6.5.
Austurmerki Almennings, gagnvart Hálsmannatungum og Kambsmýrum, sem
eru á ágreiningssvæði í máli nr. 4/2007 hjá óbyggðanefnd, miðast við Heiðará [Dalsá]
að því er greinir í landamerkjabréfinu 1882. Áritanir skortir en lýsingin er í samræmi
við merki Hálsmannatungna og Kambsmýra eins og þeim er lýst í
landamerkjabréfum, annars vegar í landamerkjabréfi Háls, dags. 2. júní 1890 og þingl.
16. júní sama ár, og hins vegar í landamerkjabréfi Kambsmýra, dags. 20. apríl 1885
og þingl. 27. maí sama ár. Eldri heimildir um þessi merki eru ekki fyrir hendi, sbr.
kafla 6.5 og 6.6 í máli nr. 4/2007.
Suðurmerki Almennings, gagnvart landsvæðinu milli Höfðagilja, liggja
samkvæmt landamerkjabréfinu „í Ytra-Höfðagili neðan frá Heiðará [Dalsá] upp
668

Sbr. umfjöllun um hugtakið afréttur í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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þangað, sem gilið klýfur sig og myndast túnga milli tveggja gilja. Eru þá merkin í
Ytra gilinu, sem liggur beinna fyrir, upp til fjallsbrúnarinnar og er því sleppir beint á
efsta hrygg fjallsins“. Hér skal þess getið að Ytri-Höfðagilsbotn er undir Þjófadalsegg
(1046 m). Samkvæmt landamerkjabréfi fyrir „upprekstarland“ milli Höfðagilja, dags.
5. maí 1886 og þingl. 4. júní 1888, eru merki til norðurs miðuð við „Ytrahöfðagilsá
þangað til gilið klofnar þá er stefnan bein til háfjallsbrúnar“. Bréfin lýsa þannig jafn
langt í vesturátt, upp til fjalls, en ber ekki saman um merkin þangað frá þeim stað sem
gilið klofnar. Þau bera hins vegar gagnkvæmar áritanir og bréf landsins á milli
Höfðagilja er yngra. Svo virðist því sem gert hafi verið samkomulag um breytta
afmörkun að þessu leyti.
Vesturmerkjum Almennings, gagnvart Grýtubakka, er ekki sérstaklega lýst í
landamerkjabréfinu 1882. Suðurmerkjum er þó lýst vestur „á efsta hrygg fjallsins“ og
norðurmerkjum vestur „upp á háfjallið“. Bréfið er ekki áritað vegna Grýtubakka eða
öfugt. Samkvæmt landamerkjabréfi Grýtubakka, frá 3. desember 1889 og þingl. 17.
júní 1890, eru merki til austurs miðuð við fjallgarð þann „er aðskilur Leirdalsheiði og
Flateyjardalsheiði, svo sem vötn deila inn í Grýtuskál.“
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
vestanverðum Flateyjardal, þ.e. Höfðagil, Almenningur og Heiðarhús, er notað
orðalag á borð við „til háfjallsbrúnar“, „á efsta hrygg fjallsins“, oftast um stefnu bæði
suður- og norðurmerkja til vesturs. Eldri heimildir lýsa ekki vesturmerkjum og mæla
því þessum lýsingum ekki í mót. Hið sama á við um landamerkjabréf Eyvindarár,
norðan Heiðarhúsa, og Skarðs, sem er sunnan við landsvæðið á milli Höfðagils, sbr.
kafla 6.5 og 6.9. Landamerkjabréf Grýtubakka miðar við fjallgarðinn þarna á milli og
vatnaskil. Á öllu þessu svæði liggja eldri heimildir einungis fyrir í tilviki Eyvindarár
en lýsing þeirra er óljós. Upp af Flateyjardal er glögg landfræðileg afmörkun, þ.e.
fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að umrætt orðalag í
landamerkjabréfi Almennings, sbr. einnig sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi
svæðum til suðurs, norðurs og vesturs, og staðhættir á svæðinu bendi til þess að merki
Almennings og Grýtubakka hafi verið talin ná saman á fjalli.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það niðurstaða óbyggðanefndar að
landsvæði það sem málsaðilar deila um falli innan lýsingar í landamerkjabréfi
Almennings frá 1882. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila ríkisins í máli þessu.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Að því er varðar Hrd. 1987/1656, sem gagnaðilar íslenska
ríkisins vísa meðal annars til, er þess að geta að dómurinn fjallar einungis um tilkall til
upprekstrarréttar og felur ekki í sér niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar
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að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði sem
þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt
sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig t.d.
afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér
ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi
hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða
getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað sér
landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra annarra
réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf Almennings var gert í kjölfar þess að landamerkjalög tóku
gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem rakið hefur verið hér að
framan telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Sá galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna
Grýtubakka vantar verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu í þessu sambandi.
Þegar Almennings er getið í skriflegum heimildum er það tengt upprekstri og
afréttarnotum. Í ritinu Göngur og réttir segir að leitarsvæðin á Vesturheiði séu m.a.
„Almenningur frá Eilífsá að Ytra-Höfðagili“. Þar segir jafnframt að „Almenningur,
eign Hálshrepps, hafi ekki tilheyrt neinni heiðarjörðinni“. Í bók Páls G. Jónssonar frá
Garði um Flateyjardalsheiði er vitnað í skrá yfir afrétti í Hálshreppi frá árinu 1905.
Þar segir að Almenningur sé frá Eilífsá að Ytra-Höfðagili og sé eign Hálshrepps.
Fram kemur í samantekt sýslumanns Þingeyjarsýslu frá árinu 1959 sem ber heitið
„Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959“ að afréttir í
Hálshreppi séu á Flateyjardalsheiði frá mörkum Flateyjarhrepps að Syðra-Höfðagili
að vestan og Árbugsá að austan. Engin gögn liggja fyrir um að Almenningur hafi
verið nýttur til annars en sumarbeitar og e.t.v. annarra takmarkaðra nota. Svæðið er að
mestum hluta hálent, fjarri byggð og inn á það hefur búfénaður leitað án hindrana.
Óbyggðanefnd telur framangreint benda til þess að búfjáreigendur á svæðinu
hafi haft hefðbundin not af Almenningi, undir umsjón hreppsins, á sama hátt og gildir
um samnotaafrétti almennt.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Ekkert liggur hins vegar fyrir um afmörkun eða
yfirfærslu þeirra beinu eignarréttinda sem þar kann að hafa verið stofnast til og engar
heimildir eru um að þar hafi verið byggð. Þannig kann beinn eignarréttur að hafa
fallið niður og stofnað til núverandi afnotaréttar með sama hætti og á samnotaafréttum
endranær. Þess skal einnig getið að á þeim landsvæðum sem nærri Almenningi liggja
eru bæði eignarlönd og þjóðlendur, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 4 og
5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd, sbr. einnig kafla 6.1.3.
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Í máli þessu er þannig ekki sýnt fram á annað en að réttur til umrædds
afréttarsvæðis hafi orðið til á þann veg að það hafi verið tekið til sumarbeitar fyrir
búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar. Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar reglur, sem sveitarstjórnum var falið að annast
framkvæmd á.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á að Almenningur sé
eignarland, hvorki fyrir nám, löggerninga né með öðrum hætti. Eins og notkun
landsins hefur verið háttað hefur heldur ekki verið sýnt fram á að eignarhefð hafi
verið unnin á því. Þá leiðir rannsókn óbyggðanefndar einnig til þeirrar niðurstöðu að
þar sé þjóðlenda. 669 Af fyrirliggjandi gögnum verður hins vegar ráðið að landsvæðið
sé afréttur jarða í Hálshreppi. Ljóst er að einstakir hlutar þess eru misjafnlega fallnir
til beitar. Beitarsvæði taka þó breytingum, auk þess sem þau eru ekki endilega
samfelld. Land það sem hér er til umfjöllunar verður því talið falla undir
skilgreininguna „landsvæði ... sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir
búfé“, sbr. 1. gr. laga nr. 58/1998.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að Almenningur, svo sem landsvæðið er
afmarkað hér á eftir teljist til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga
nr. 58/1998.
Að norðanverðu er Eilífsá fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og
þangað sem Eilífsárgilið beygist í krók suður á við. Þá eftir beinni línu
úr gilskróknum upp á háfjallið. Að sunnanverðu er Ytri-Höfðagilsá
fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og þangað til gilið klofnar. Þaðan er
tekin bein stefna til háfjallsbrúnar. Til vesturs, á milli framangreindra
norður- og suðurmerkja, er háfjallinu fylgt og í því sambandi miðað
við hreppamörk og sömu afmörkun til vesturs í kröfugerð
Þingeyjarsveitar. Til austurs er miðað við Dalsá, þaðan sem YtriHöfðagilsá fellur í hana og þangað sem Eilífsá fellur í hana.
Sama landsvæði er afréttur jarða í fyrrum Hálshreppi, nú í Þingeyjarsveit, sbr.
1. mgr. 5. gr. og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998, sem nýtur veiðiréttar í Dalsá
samkvæmt 7. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. Um rétt til upprekstrar á
afréttinn og annarra hefðbundinna nota sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga
þar um, sbr. 5. gr. laga nr. 58/1998.
Hluti þess svæðis sem hér hefur verið lýst þjóðlenda er háður sérstökum
eignarréttarlegum takmörkunum samkvæmt lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, sbr.
náttúruminjaskrá.

669

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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6.5
6.5.1

Heiðarhús
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Heiðarhúsa gera einnig kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.4.
Vestur og upp af flatlendi við Dalsá í Flateyjardal er Vesturheiði. Ofan hennar
rís yfir um 20 km langur fjallgarður sem nær frá Blámannshatti á Skessuhrygg að
sunnan og norður undir Brettingsstaðadali og er víðast hvar í 900-1200m hæð, þar á
meðal Digrahnjúkur (962 m). Um miðbik Vesturheiðar er fellaröð milli fjölda gilja,
nefnd Fell (350–400 m), og mynda þau rofstall upp af heiðinni á um 10 km kafla frá
Innra–Höfðagili út undir Ytra–Mógil. Upp af Fellum er sígandi halli upp til
fjallsbrúna, mikið land með skálum og víðlendi, en bratti eykst aftur þegar utar kemur.
Landsvæði það sem hér um ræðir er hallalítið og gróið að austanverðu en þegar vestar
dregur rís land skarpt og er hallamikið og fjalllent. Nær svæðið í yfir 900 m hæð, þ.á
m. í áðurnefndan Digrahnjúk. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins liggur í yfir 500
m hæð.
6.5.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Ekki er fallist á að
jarðirnar Heiðarhús, Eyvindará og Brettingsstaðir eigi landamerki ofar en nemur 500
m hæðarmörkum. Talið er að umræddar jarðir geti ekki átt eignarland umfram
tilgreind hæðarmörk enda séu slík merki ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum svo
sem kröfulýsingar þeirra geri ráð fyrir.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign
sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá
því framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur
þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar
í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á viðskiptavenju. Það
samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá
venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga
nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast
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einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið
til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum og landamerkjalýsing
fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram
hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum
haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja Heiðarhúsa sé ekki beinum
eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt
land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað til
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu
niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur Heiðarhúsa hafi í ljósi
eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá verður að telja
röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki til Heiðarhúsa
algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum sönnunargögnum. Einnig
er byggt á dómi Hæstaréttar á bls. 1656 frá árinu 1987 um Flateyjardalsheiði. Loks er
talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.5.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Heiðarhúsa er rakin í kafla 5.4,
sbr. einnig kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er getið,
og ná allt aftur til 15. aldar, má ráða að um sjálfstæða jörð hefur verið að ræða. 670
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Heiðarhúsa er lýst í landamerkjabréfi
frá 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1889, en eldri merkjalýsingar liggja ekki fyrir.
Athugun þessi tekur til afmörkunar Heiðarhúsa að því leyti sem hún getur varðað
ágreiningssvæði aðila í máli þessu, þ.e. vesturmerkja og vestanverðra norður- og
suðurmerkja. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Þar er kröfusvæði Almennings til suðurs, Grýtubakka til vesturs og
Eyvindarár til norðurs. Að fenginni niðurstöðu um landamerki Heiðarhúsa með tilliti
til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Heiðarhúsa eru merki til norðurs, gagnvart
Eyvindará, miðuð við Mógilsá og „eftir henni er stefnan bein uppí Fjallsbrún.“ Bréfið
er áritað vegna Eyvindarár. Þessi merki eru í samræmi við landamerki Eyvindarár sem
fram koma í landamerkjabréfi frá 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887. Þar er miðað
við „Mógilsá neðan frá Dalsá. Er stefna Mógilsárinnar bein og ræður stefnunni beint
á fjall upp.“ Bréfið er áritað vegna Heiðarhúsa. Eldri heimildir um afmörkun
Eyvindarár/Laufáshaga miða einnig við Mógil ytra, sbr. kafla 6.5.
Merki Heiðarhúsa til suðurs, gagnvart Almenningi, eru samkvæmt
landamerkjabréfi miðuð við Eilífsá „meðan stefna hennar bein og úr því er líka
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stefnan bein til hábrúnarinnar.“ Bréfið er áritað af Gísla Ásmundssyni vegna
Almennings. Í landamerkjabréfi Almennings eru merki til norðurs, gagnvart
Heiðarhúsum, miðuð við „Eilífsá, neðan frá Heiðará upp þangað sem Eilífsárgilið
beygist í krók suður á við, þá eftir beinni línu úr gilskróknum upp á háfjallið.“ Þessi
lýsing er í samræmi við framangreind merki Heiðarhúsa. Þess skal þó getið að
Heiðará, sem svo er nefnd í bréfi Almennings, er nefnd Dalsá í öðrum
landamerkjabréfum á þessu svæði. Bréfin bera gagnkvæmar áritanir en eldri heimildir
um merki Almenning liggja ekki fyrir, sbr. kafla 6.3.
Samkvæmt landamerkjabréfi Heiðarhúsa eru merki þeirra til vesturs, gagnvart
Grýtubakka, miðuð við „fjallsbrúnina“. Bréfið er ekki áritað vegna Grýtubakka.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grýtubakka, frá 3. desember 1889 og þingl. 17. júní
1890, eru merki til austurs miðuð við fjallgarð þann „er aðskilur Leirdalsheiði og
Flateyjardalsheiði, svo sem vötn deila inn í Grýtuskál“. Gagnkvæmar áritanir skortir á
þessi bréf.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
vestanverðum Flateyjardal, þ.e. Almenning, Heiðarhús og Eyvindará, er notað orðalag
á borð við „háfjallið“, „til hábrúnarinnar“ og álíka, oftast um stefnu bæði suður- og
norðurmerkja til vesturs. Hið sama á við um landamerkjabréf Höfðagils, sunnan
Almennings, og Skarðs, sbr. kafla 6.2 og 6.9. Landamerkjabréf Grýtubakka miðar við
fjallgarðinn þarna á milli og vatnaskil. Á öllu þessu svæði liggja eldri heimildir
einungis fyrir í tilviki Eyvindarár en lýsing þeirra er óljós. Upp af Flateyjardal er
glögg landfræðileg afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk.
Óbyggðanefnd telur að umrætt orðalag í landamerkjabréfi Heiðarhúsa, sbr. einnig
sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum til suðurs, norðurs og vesturs, og
staðhættir á svæðinu bendi til þessi að merki Heiðarhúsa og Grýtubakka hafi verið
talin ná saman á fjalli.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Heiðarhúsa. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska
ríkisins.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Að því er varðar Hrd. 1987/1656, sem gagnaðilar íslenska
ríkisins vísa meðal annars til, er þess að geta að dómurinn fjallar einungis um tilkall til
upprekstrarréttar og felur ekki í sér niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu
landsvæðisins.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar
að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði sem
þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt
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sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig t.d.
afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér
ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi
hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða
getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað sér
landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra annarra
réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf jarðarinnar Heiðarhúsa var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd
fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum hennar sé þar rétt lýst. Bréfið var
undirritað af eigendum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt
síðan um merki hennar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Sá galli sem á bréfinu er að því
leyti að áritun vegna Grýtubakka vantar verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu
í þessu sambandi.
Í bók Páls G. Jónssonar frá Garði um Flateyjardalsheiði er vitnað í skrá yfir
afrétti í Hálshreppi frá árinu 1905. Þar er minnst á Heiðarhúsaland „ ... frá Ytra Mógili
suður að Eilífsá. Eigandi Þönglabakkakirkja.“ Einnig segir að Þverá í Dalsmynni eigi
frían upprekstur í „þessum afrétti.“ Fram kemur í samantekt sýslumanns
Þingeyjarsýslu frá árinu 1959 sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ að afréttir í Hálshreppi séu á Flateyjardalsheiði frá mörkum
Flateyjarhrepps að Syðra-Höfðagili að vestan og Árbugsá að austan. Umfjöllun um
afrétt jarðanna Þóroddsstaða og Garðsvíkur hjá Mógiljum í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712, þ.e.a.s. innan framangreindra merkja
Heiðarhúsa, ber að skýra með hliðsjón af máldaga- og kaupbréfi fyrir Þóroddsstaði frá
1473. Þar segir að Þóroddsstaðir eigi landeign út á Flateyjardalsheiði og
geldfjárrekstur á millum Mógilja, til móts við Garðsvík.
Óbyggðanefnd telur að heimildir þær um afréttarnot sem hér að framan eru
raktar og taka til Heiðarhúsa endurspegli fremur beitarnot á Heiðarhúsum eftir að
jörðin fór í eyði. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar
óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afréttur, sbr. einkum kafla 4.4 og 4.5 í viðauka
með úrskurði þessum.
Svo sem fram kemur í kafla 6.2 er því ekki lýst í Landnámu hversu langt inn
til fjalla numið var á þessu svæði en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við
túlkun landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til
umfjöllunar sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið
afstöðu til þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika
landnámslýsinga, tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu
lands, og þá fyrst og fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða
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um Esju og Smjörfjöll, sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var
því hafnað að slík atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að
landamerkjabréf jarðar afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti
liggur því fyrir og fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til
stefnubreytingar.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Heiðarhús hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1886, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka jarðarinnar
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting heiðarlands
jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendishlutans leiðir
það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Heiðarhúsa sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 671
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Heiðarhúsa, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.6
6.6.1

Eyvindará (Laufáshagi)
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
Þingeyjarsveit gerir einnig kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánari afmörkun og
lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.5. Þá ber þess að geta að kröfusvæði Þingeyjarsveitar
vegna Eyvindarár skarast að hluta á við kröfusvæði vegna Brettingsstaða sem um er
fjallað í kafla 6.7.
Vestur og upp af flatlendi við Dalsá í Flateyjardal er Vesturheiði. Ofan hennar
rís yfir um 20 km langur fjallgarður sem nær frá Blámannshatti á Skessuhrygg að
sunnan og norður undir Brettingsstaðadali og er víðast hvar í 900-1200 m hæð.
Landsvæði það sem hér um ræðir er hallalítið og gróið að austanverðu en rís skarpt að
vestanverðu í Þverárfjalli, hallamikið og fjalllent á því svæði og þar upp af. Nær
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svæðið í yfir 900 m hæð að vestan. Þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins er í yfir 500
m hæð.
6.6.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Ekki er fallist á að
jarðirnar Heiðarhús, Eyvindará og Brettingsstaðir eigi landamerki ofar en nemur 500
m hæðarmörkum. Talið er að umræddar jarðir geti ekki átt eignarland umfram
tilgreind hæðarmörk enda séu slík merki ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum svo
sem kröfulýsingar þeirra geri ráð fyrir. Í máldaga frá 1318 sé Laufáshaga (Eyvindará)
lýst sem afréttarlandi. Sama komi fram í máldögum frá 1394 og 1461. Landsvæði
þetta sé slitið í sundur frá heimajörð eins og dæmigert hafi verið fyrir afréttarlönd sem
hafi tilheyrt kirkjum. Af landamerkjabréfi sérstaklega verði ekki ráðið að um
eignarland sé að ræða.
Af hálfu Þingeyjarsveitar, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á þinglýstu
landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessari eign
sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá
því framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur
þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar
í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á rótgróinni venju í
lögskiptum manna. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft
sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um
ræðir. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr.
í frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna
rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og
aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að
landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu
heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkja Eyvindarár sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð
ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Eyvindarár hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
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lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá
verður að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki
til Eyvindarár algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Einnig er byggt á dómi Hæstaréttar um Flateyjardalsheiði frá árinu
1987 á bls. 1656. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.6.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Laufáshaga og Eyvindarár er
rakin í kafla 5.5, sbr. einnig kafla 5.34 um sel og kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot.
Svo sem þar kemur fram er Laufáshaga fyrst getið í heimild frá 14. öld og nefndur
afréttur. Um „Eyvindarár land“ og „kirkjujörðina Eyvindará“ sést fyrst fjallað á 17.
öld. Sérstakt athugunarefni er hvort þessi landsvæði fóru að öllu leyti saman. Búseta á
Eyvindará (Laufáshaga) hefur verið stopul, óljóst er um upphaf hennar og landið lengi
nýtt til sumarbeitar. Ljóst er að við gildistöku þjóðlendulaga hafði landið stöðu
afréttar samkvæmt þeirri eignarréttarlegu flokkun lands sem almennt var miðað við
fram að þeim tíma. 672 Hvort í því hafa falist bein eða óbein eignarréttindi til
landsvæðisins, þ.e. hvort þar er eignarland eða þjóðlenda samkvæmt skilgreiningum í
1. gr. þjóðlendulaga, er hins vegar atriði sem þarfnast nánari athugunar. Ágreiningur
málsaðila nær einungis til þess hluta lands Eyvindarár (Laufáshaga), svo sem það er
afmarkað í kröfugerð gagnaðila, sem liggur vestan við 500 m hæðarlínu á
Flateyjardalsheiði. Enginn ágreiningur er þannig um að austan hinnar tilgreindu
hæðarlínu og vestur að Dalsá, sé eignarland.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi
„Laufáshaga eða Eyvindarárlands“, sem gert var 5. maí 1886 og þinglýst 11. júní
1887 og Laufásprestur undirritar. Jafnframt liggur fyrir nokkur fjöldi eldri heimilda
um merki Laufáshaga að hluta, nánar tiltekið máldagabók frá 1461-1510, tvær
lögfestur og ein vísitasía frá 17. öld, og tvær vísitasíur og skýrsla Laufásprests frá
fyrri hluta 18. aldar. Athugun þessi tekur til norður-, vestur- og suðurmerkja
„Laufáshaga eða Eyvindarárlands“, hér eftir nefnt Eyvindará, innan kröfusvæðis
íslenska ríkisins. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi
landsvæða. Þar er kröfusvæði Brettingsstaða til norðurs, kröfusvæði Grýtubakka til
vesturs og kröfusvæði Heiðarhúsa til suðurs. Til austurs eru ágreiningssvæði í máli nr.
4/2007 hjá óbyggðanefnd, sbr. kafla 6.3 og 6.4 um Knarrareyri og Grímsland. Að
fenginni niðurstöðu um landamerki Eyvindarár með tilliti til ágreiningssvæðis aðila
verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Verður þá fyrst litið til norðurmerkja Eyvindarár, gagnvart Brettingsstöðum,
en kröfusvæði þessara tveggja málsaðila skarast að hluta. Í landamerkjabréfi
„Laufáshaga eða Eyvindarárlands“ er merkjum til norðurs lýst svo: „Að utan ræður
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Eyvindará.“ Eldri heimildir um afmörkun Laufáshaga miða einnig við Eyvindará. Í
landamerkjabréfi Brettingsstaða, frá 14. apríl 1885 og þingl. 4. júní 1886, eru merki
einnig miðuð við Eyvindará. Bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Eldri heimildir um
merki Brettingsstaða liggja ekki fyrir, sbr. kafla 6.6. Samkvæmt örnefnaskrá
Örnefnastofnunar frá 1967 kemur Eyvindará „eftir Eyvindarárdal og eru upptök
hennar framarlega [innarlega] á dal þessum. Fellur hún í djúpu gili er kemur niður á
móts við Þverárfjall...“.
Suðurmerkjum, gagnvart kröfusvæði Heiðarhúsa, er þannig lýst í
landamerkjabréfi „Laufáshaga eða Eyvindarárlands“ að þar ráði „Mógilsá neðan frá
Dalsá. Er stefna Mógilsárinnar bein og ræður stefnunni beint á fjall upp.“ Bréfið er
áritað vegna Heiðarhúsa. Eldri heimildir um afmörkun Laufáshaga miða einnig við
Mógil ytra, sbr. t.d. lögfestu frá 1678 og vísitasíu frá 1701. Í landamerkjabréfi
Heiðarhúsa, frá 5. maí 1886 og þingl. 11. júní 1887, eru merki til norðurs miðuð við
Mógilsá og „eftir henni er stefnan bein uppí Fjallsbrún.“ Bréfið er áritað vegna
Eyvindarár.
Um vesturmerki, gagnvart kröfusvæði Grýtubakka, segir svo í
landamerkjabréfi „Laufáshaga eða Eyvindarárlands“: „Að vestan ræður fjallsbrúnin.“
Bréfið er ekki áritað vegna Grýtubakka. Í landamerkjabréfi Grýtubakka frá 3.
desember 1889 og þingl. 17. júní 1899, segir svo: „Að austan ræður fjallgarður sá er
aðskilur Leirdalsheiði og Flateyjardalsheiði, svo sem vötn deila inn í Grýtuskál. [...]“
Hvorki bréf Grýtubakka né Eyvindarár bera áritanir vegna merkja þar á milli.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan greinir um landsvæði í
vestanverðum Flateyjardal, þ.e. Heiðarhús, Eyvindará og Brettingsstaði, er merkjum
þar á milli lýst með orðalaginu „upp í fjallsbrún“, „á fjall upp“ og loks „Eyvindará“. Í
landamerkjabréfum þeirra landsvæði sem sunnar liggja, þ.e. Höfðagilja, Almennings
og Skarðs, er notað orðalag á borð við „til háfjallsbrúnar“, „háfjallið“ og álíka, oftast
um stefnu bæði suður- og norðurmerkja til vesturs, sbr. kafla 6.2-6.3 og 6.9.
Landamerkjabréf Grýtubakka miðar við fjallgarðinn þarna á milli og vatnaskil. Á öllu
þessu svæði liggja eldri heimildir einungis fyrir í tilviki Eyvindarár en lýsing þeirra er
óljósari en landamerkjabréfið um afmörkun til vesturs. Upp af Flateyjardal er glögg
landfræðileg afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk.
Óbyggðanefnd telur að orðalag í landamerkjabréfi Eyvindarár, sbr. einnig
sambærilegar merkjalýsingar á aðliggjandi svæðum, og staðhættir á svæðinu bendi til
þessi að merki Eyvindarár og Grýtubakka hafi verið talin ná saman á fjalli.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Eyvindarár. Þar sem deilt er um merki Eyvindarár og Brettingsstaða
kann hluti þessa svæðis þó að vera innan merkja Brettingsstaða, sbr. kafla 6.7. Til
þess atriðis verður því aðeins tekin afstaða hér ef umrædd mörk liggja að einhverju
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leyti að þjóðlendu, enda ekki á verksviði óbyggðanefndar að taka afstöðu til merkja
milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Þar skal þess fyrst getið að Hrd. 1987/1656, sem gagnaðilar
íslenska ríkisins vísa meðal annars til, fjallar einungis um tilkall til upprekstrarréttar
og felur ekki í sér niðurstöðu um eignarréttarlega stöðu landsvæðisins.
Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi vísast
til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá m.a.
yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar
að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði sem
þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað landsvæði. Þekkt
sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir, heldur einnig t.d.
afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér
ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi
hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða
getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki eingöngu markað sér
landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta og allra annarra
réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf „Laufásshaga eða Eyvindarárlands“ var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882, þinglesið og fært í landamerkjabók. Svo sem áður var
rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt
lýst, svo langt sem sú lýsing nær. Á henni hefur verið byggt síðan, án þess að séð
verði að komið hafi fram ágreiningur eða athugasemdir, yfirvalda eða annarra. Þetta
bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var
talið gilda. Sá galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna Grýtubakka vantar
verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu í þessu sambandi.
Fyrir liggur að Laufáshagi og Eyvindará hafa legið undir Laufáskirkju svo
lengi sem heimildir ná, og þar til hún var seld Hálshreppi 1978, en landfræðilega
aðskilin frá Laufási og afmörkuð, sem eitt landsvæði væri, í sérstöku
landamerkjabréfi.
Elstu heimildir, þ.e. máldagar frá 1318 og 1461-1510, greina frá því að
Laufáskirkja eigi „afriett er Laufäshagi heytir“. Hið sama segir í fjölda annarra
heimilda, lögfestum, vísitasíum o.fl. Um staðsetningu Laufáshaga segir að hann liggi
á milli Eyvindarár og Mógils ytra. Að líkindum er þar vísað til árinnar en þess skal þó
getið að í vísitasíu frá 1701 er annars vegar fjallað um kirkjujörðina Eyvindará og hins
vegar um Laufáshaga, sem liggi á milli Eyvindarár og Mógils ytra. Í skrá yfir eignir
Laufáskirkju frá 1635 segir hins vegar að kirkjan eigi „Eivindarär land á
Flateyardalsheide (afrett)“ og þannig ekki gerður skýr greinarmunur á. Í skrá yfir
eignir Laufáskirkju frá 1738 segir að Eyvindará hafi verið áður byggð í afréttarlandi á
Flateyjardalsheiði en hafi verið lengi í eyði. Líklegt verður því að telja að Laufáshagi
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og Eyvindará séu eitt og sama landsvæðið, a.m.k. að stórum hluta. Um upphaf
byggðar á Eyvindará verður ekkert fullyrt en heimildir benda til þess að hún hafi verið
stopul frá miðri 17. öld og fram á 19. öld en nokkuð samfelld á árunum 1818-1872,
þegar hún fór endanlega í eyði. Til er fjöldi heimilda um eignir Laufáskirkju á 18. og
19. öld sem fjalla ýmist sameiginlega eða sérstaklega um Eyvindará, sem nefnd er
„kirkjujörð“,„kot“, „eyðikot“, „afbýli“ og „heimaland“, eða Laufáshaga, sem nefndur
er „afréttur“. Sumar fjalla um bæði landsvæðin í einu en önnur gera greinarmun á.
Einnig er Saurbrúarkot, innan merkja Eyvindarár, sagt fylgja Eyvindará og kallað
„heimaland Laufásstaðar svo sem Eyvindará“, sbr. Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns frá 1712. Um miðja 20. öld lýsti biskup Íslands „Laufáshaga í
Flateyjardalsheiði millum Eyvindarár og Mógils ytra“ sem ítaki Laufáskirkju, nú nefnt
Saurbrýr að sögn prestsins sem hafi leigt það undanfarin ár.
Óbyggðanefnd telur framangreindar heimildir benda til þess að á Eyvindará
hafi verið búið í skjóli Laufáskirkju þegar árferði og fólksfjöldi leyfði. Að öðru leyti
hafi landið verið nýtt og leigt út til beitar og slægna, sbr. vísitasíu frá 1701 að því er
varðar hið síðarnefnda, auk þess sem jörðin Svalbarð hafi átt þar ítak, nánar tiltekið
sauðarekstur. Heimildir um forræði Laufáskirkju á Laufáshaga og Eyvindará ná allt
aftur til 14. aldar og ráðstafanir fyrirsvarsmanna kirkjunnar á svæðinu til búsetu má
rekja allt aftur til miðrar 17. aldar svo öruggt sé. Á þeim landsvæðum sem næst
Eyvindará liggja eru eignarlönd, sé litið heildstætt á niðurstöður í málum nr. 4 og
5/2007 á svæði 6 hjá óbyggðanefnd. Þá liggur fyrir að af hálfu íslenska ríkisins er lagt
til grundvallar að sá hluti lands Eyvindarár (Laufáshaga), svo sem það er afmarkað
hér að framan, sem liggur austan við 500 m hæðarlínu á Flateyjardalsheiði og vestur
að Dalsá, sé eignarland.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af öllu framansögðu telur óbyggðanefnd nægilega leitt í ljós að land
Eyvindarár hafi ýmist haft stöðu kots eða afréttar Laufáskirkju, í þeim skilningi að
kirkjan hafi átt þar bein eignarréttindi fremur en óbeinan eignarrétt.673 Heimildir um
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afrétt vísi því fremur til notkunar viðkomandi landsvæðis á tilteknum tíma en þess að
beinn eignarréttur hafi annað hvort ekki stofnast eða fallið niður, sbr. kafla 6.1.3.
Verður því lagt til grundvallar að eyðikotið Eyvindará hafi verið byggt og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1890, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur Laufáss farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án
ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan marka Eyvindarár
hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir, gróðurfar eða
nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Enda þótt nýting
fjalllendis hafi eðli málsins samkvæmt verið takmarkaðri en láglendis leiðir það eitt
og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar aðgreiningar. Þá verður fyrirkomulag
smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að land innan tilgreindra landamerkja Eyvindarár sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 674
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Eyvindarár, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.7
6.7.1

Brettingsstaðir
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Brettingsstaða gera einnig kröfu til sem eignarlands síns, sjá nánar
í köflum 3.1 og 3.6. Þá ber þess að geta að kröfusvæði Brettingsstaða skarast að hluta
á við kröfusvæði eiganda Eyvindarár sem um er fjallað í kafla 6.5.
Vestur og upp af flatlendi við Dalsá í Flateyjardal er Vesturheiði. Ofan hennar
rís yfir um 20 km langur fjallgarður sem nær frá Blámannshatti á Skessuhrygg að
sunnan og norður undir Brettingsstaðadali og er víðast hvar í 900-1200m hæð.
Landsvæði það sem hér er deilt um liggur í yfir 500 m hæð, upp af
Brettingsstaðadölum, bratt fjalllendi sem nær hæst í rúmlega 800 m hæð. Nyrst eru
Jökulsárbotnar og sunnan þeirra Mosahnjúkur (877 m), upp af Ytri-Brettingsstaðadal.
Á milli dalanna, ytri og syðri, liggur þunnur fjallakambur er kallast Hánefur. Hvilft er
kallast Jökulbrekka liggur norður í fjallið framanvert við miðjan Ytri-
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Brettingsstaðadal og þar ofan við eru jökulfannir. Sunnan við Syðri-Brettingsstaðadal
er Selfjall (743 m).
6.7.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Ekki er fallist á að
jarðirnar Heiðarhús, Eyvindará og Brettingsstaðir eigi landamerki ofar en nemur 500
m hæðarmörkum. Talið er að umræddar jarðir geti ekki átt eignarland umfram
tilgreind hæðarmörk enda séu slík merki ekki samþykkt sérstaklega í háfjöllum svo
sem kröfulýsingar þeirra geri ráð fyrir. Fylgt sé landamerkjalýsingu Brettingsstaða
sem virðist fylgja fjallsbrúnum en slíkt teljist vera í samræmi við landfræðilegar
aðstæður og mögulegt landnám.
Af hálfu þinglýstra eigenda Brettingsstaða, gagnaðila íslenska ríkisins, er
byggt á þinglýstu landamerkjabréfi og öðrum eignarheimildum, fornum og nýjum,
sem þeir hafi fyrir þessari eign sinni, og einnig þinglýstum landamerkjabréfum
aðliggjandi jarða. Því er mótmælt að mörk landsins miðist við 500 m og að
landnámsmenn hafi miðað við þau. Fyrir þessari kenningu séu engar heimildir og eigi
hún ekki við nein rök að styðjast. Geti slíkar getgátur engan veginn fullnægt þeim
kröfum sem leiði af almennum réttarfarslögum og mannréttindaákvæðum í
stjórnskipunarlögum landsins, m.t.t. eignarréttarverndar, jafnræðis og réttar til
réttlátrar málsmeðferðar. Hafi land jarðarinnar frá Botnahrygg til Grjótaskálar aldrei
talist afréttur. Sé heldur ekki um neina aðra afrétti að ræða í þeim skilningi að þeir séu
ekki hluti af eignarlandi jarðanna. Geri ríkið kröfu til þess að hluti af landi jarðar verði
gerður að þjóðlendu án þess að krafan byggi á neinum sögulegum eða réttarlegum
heimildum.
Þá er byggt á því að eigendur jarðarinnar séu í góðri trú um eignarheimildir
sínar og landamerki. Njóti góð trú lagaverndar en um hana hafi einnig verið fjallað í
dómum Mannréttindadómstóls Evrópu og vísast sérstaklega til málsins „N.A. og fleiri
gegn Tyrklandi“ en sá dómur var kveðinn upp 11. október 2005. Loks er byggt á hefð
og jafnræðisreglu stjórnarskrár.
6.7.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Brettingsstaða er rakin í kafla
5.6, sbr. einnig kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er
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getið, og ná allt aftur til 13. aldar, má ráða að um sjálfstæða jörð hefur verið að
ræða. 675
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum er lýst í landamerkjabréfi
Brettingsstaða, frá 14. apríl 1885 og þingl. 4. júní 1886, en engar eldri merkjalýsingar
hafa fundist. Athugun þessi tekur til norður, vestur og suðurmerkja, að því leyti sem
þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í því sambandi verður einnig litið
til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Til norðurs er óumdeilt eignarland Víkur
en ágreiningssvæði íslenska ríkisins og þinglýstra eigenda Eyvindarár til suðurs og
Grýtubakka til vesturs og suðvesturs. Að fenginni niðurstöðu um landamerki
Brettingsstaða með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega
stöðu landsins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Brettingsstaða eru merki þeirra til norðurs,
gagnvart Vík „í miðjan Botnahrygg, beina stefnu á Sjónarhól.“ Bréfið er ekki áritað
vegna Víkur en þessi merki eru í samræmi við lýsingar í landamerkjabréfi Víkur, frá
24. mars 1890 og þingl. 16. júní sama ár. Þar segir jafnframt að merkin liggi í
Botnahrygg og „á fjall upp.“ Bréfið er áritað vegna Brettingsstaða. Eldri
merkjalýsingar liggja ekki fyrir.
Suðurmerki Brettingsstaða liggja gagnvart Eyvindará en kröfusvæði þessara
tveggja málsaðila skarast að hluta. Samkvæmt landamerkjabréfi Brettingsstaða miðast
merki að þessu leyti við samnefnda Eyvindará. Landamerkjabréf „Laufáshaga eða
Eyvindarárlands“, frá 5. maí 1886 og þingl. 3. desember 1887, miðar við sömu á og
bréfin bera gagnkvæmar áritanir. Eldri heimildir um afmörkun Laufáshaga miða
einnig við Eyvindará, sbr. kafla 6.5. Samkvæmt örnefnaskrá Örnefnastofnunar frá
1967 kemur Eyvindará „eftir Eyvindarárdal og eru upptök hennar framarlega
[innarlega] á dal þessum. Fellur hún í djúpu gili er kemur niður á móts við
Þverárfjall...“.
Um vesturmerki Brettingsstaða, gagnvart kröfusvæði Grýtubakka, er ekki
getið í landamerkjabréfinu 1885 og bréfið er ekki áritað vegna Grýtubakka. Í
landamerkjabréfi Grýtubakka frá 3. desember 1889 og þingl. 17. júní 1899, segir svo:
„Að austan ræður fjallgarður sá er aðskilur Leirdalsheiði og Flateyjardalsheiði, svo
sem vötn deila inn í Grýtuskál. [...].“ Einnig segir svo: „Að utan ræður móti
Kaðalstöðum Selgil út og yfir frá Kussungsstöðum og utan við eyði býlið
Kúsveinsstaði, á fjall upp.“ Bréfið er ekki áritað vegna Brettingsstaða. Af hálfu
gagnaðila hafa Brettingsstaðir verið afmarkaðir til vesturs þannig að farið sé úr
upptökum Eyvindarár, þar sem lýsingum á suðurmerkjum sleppir, og efstu brúnum
fjalla fylgt í punkt vestur upp af Botnahrygg. Eru þau mörk í samræmi við afmörkun
eigenda Grýtubakka og hreppamörk.
Í þeim landamerkjabréfum Grýtubakka og Víkur sem að framan greinir er
merkjum lýst með orðalaginu „fjallgarður“, „svo sem vötn deila“ og loks „á fjall upp“.
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Í landamerkjabréfum þeirra landsvæða sem sunnan Brettingsstaða liggja, þ.e. frá
Eyvindará og suður að Skarði, er notað orðalag á borð við „háfjallið“, „til
háfjallsbrúnar“ og álíka, oftast um stefnu bæði suður- og norðurmerkja til vesturs, sbr.
kafla 6.2-6.5 og 6.9. Á öllu þessu svæði liggja eldri heimildir einungis fyrir í tilviki
Eyvindarár en lýsing þeirra er óljós. Upp af Flateyjardal er glögg landfræðileg
afmörkun, þ.e. fjallshryggir sem jafnframt eru hreppamörk. Óbyggðanefnd telur að
túlka verði landamerkjabréf Brettingsstaða með hliðsjón af umræddu orðalagi í
merkjalýsingum aðliggjandi landsvæða og staðhætti á svæðinu og að framangreint
bendi til þessi að merki Brettingsstaða og Grýtubakka hafi verið talin ná saman á
fjalli.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Brettingsstaða. Þar sem deilt er um hluta merkja Brettingsstaða og
Eyvindarár/Laufáshaga kann hluti þessa svæðis þó að vera innan merkja Eyvindarár,
sbr. kafla 6.6. Til þess atriðis verður því aðeins tekin afstaða hér ef umrædd mörk
liggja að einhverju leyti að þjóðlendu, enda ekki á verksviði óbyggðanefndar að taka
afstöðu til merkja milli eignarlanda, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Brettingsstaði var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd
fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé þar rétt lýst. Bréfið var
undirritað af eigendum jarðarinnar, þinglesið, fært í landamerkjabók og á því byggt
síðan um merki hennar, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir
yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi
verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur
Brettingsstaða hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
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merkjum sé þar rétt lýst. Sá galli sem á bréfinu er að því leyti að áritun vegna
Grýtubakka vantar verður því ekki talinn hafa efnislega þýðingu í þessu sambandi.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af hálfu íslenska ríkisins er byggt á því að þjóðlendukröfusvæðið hafi verið
nýtt sem afréttur. Í bók Páls G. Jónssonar í Garði í Fnjóskadal er vitnað „í skrá yfir
afrétti, eins og hún var í Hálshreppi 1905.“ Þar segir: „Víkurfjall og Brettingsstaða
afréttir. Frá Landsenda og suður að Eyvindará að undanskildum parti frá Lækjarvík og
Selfjalli, beina línu fram að Þverá fyrir neðan Ytradalsmynni, sem er heimaland.“
Óbyggðanefnd telur að heimildir þær um afréttarnot sem hér að framan eru
raktar endurspegli fremur beitarnot á Brettingsstöðum. Skal í þessu sambandi
sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um hugtökin jörð og
afréttur, sbr. einkum kafla 4.4 og 4.5 í viðauka með úrskurði þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að jörðin Brettingsstaðir hafi verið byggð og
nýtt eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem
tilgreind eru 1885, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar
farið með umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og
gildir um eignarland almennt. Hálendari hluti jarðarinnar hefur þar ekki verið
undanskilinn, enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en að
þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að
land innan marka jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða
staðhættir, gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því
sambandi. Enda þótt nýting heiðarlands jarðarinnar hafi eðli málsins samkvæmt verið
takmarkaðri en láglendishlutans leiðir það eitt og sér ekki til neinnar eignarréttarlegrar
aðgreiningar. Loks verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa
eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Brettingsstaða sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
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tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 676
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Brettingsstaða, svo sem því er
að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga
nr. 58/1998.
6.8
6.8.1

Jarðir í Fjörðum og á Látraströnd, auk Grenivíkur og Hvamms í
Höfðahverfi
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta af þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Finnastaða, Hjalla, Hringsdals, Svínárness, Steindyra, Skers,
Grímsness, Láturs, Keflavíkur, Hóls, Þönglabakka, Þverár, Kussungsstaða, Gils,
Grenivíkur og Hvamms gera einnig kröfur til sem eignarlanda sinna. Kröfum íslenska
ríkisins er nánar lýst í kafla 3.1 og kröfum gagnaðila í köflum 3.7-3.23.
Landsvæði það sem hér um ræðir afmarkast af kröfusvæði Grýtubakka að
austan. Svæðið er fjalllent og skorið dölum og giljum. Upp af Látraströnd er
samfelldur fjallgarður frá Kaldbak (1173 m), upp af Hringsdal, út að Gjögurtá, víða
yfir 1000 m innan til en lækkandi utar. Liggja í honum nokkrir smájöklar. Nokkur
skörð liggja yfir fjallgarðinn til austurs. Ber þar helst að nefna Eiríksskarð sem liggur
upp úr Svínárdal utan við Jaðar yfir í Þverdal og niður að Gili í Fjörðum.
Svínárhnjúkur (1083 m) liggur norðan skarðsins. Refsárskarð liggur í um 830 m hæð
upp frá Refsárgili innan við Grímsstaði yfir í drög Þverárdals/Kussungsstaðadals inn
af bæjunum Þverá og Kussungsstöðum í Hvalvatnsfirði. Innan við skarðið er
Skersgnípa (1081 m) og utan við það Refsárhnjúkur en norðan undir honum eru
allstórir skálarjöklar. Fossaskarð liggur upp frá Grímsnesi og upp af því liggur
Bakkadalur út í Þorgeirsfjörð. Einbúaskarð liggur milli Látra og Hóls í Þorgeirsfirði
og liggur Hólsdalur út í Þorgeirsfjörð. Látrakleifar liggja sunnan við Dýjahnjúk og
niður í Afvik upp frá Bakkadal innan við Hraunfjall.
Austan kröfusvæða Gils og Finnastaða liggja kröfusvæði Grenivíkur og
Hvamms. Liggja kröfusvæði þeirra í yfir 260 m hæð frá Grenivíkurfjalli til norðurs
yfir Sveigsfjall vestur upp af Gljúfurá. Svæðið er fjalllent og nokkuð bratt.
6.8.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
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hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Að því er varðar svæðið
„Í Fjörðum“ þá er og almennt vísað til þess að land innan þjóðlendukröfulínu sé
hálent, fjarri byggðum bólum og hafi ekki verið nýtt til annars, eftir atvikum, en
sumarbeitar fyrir búfé. Þá njóti merkjalýsingar jarða „Í Fjörðum“ ekki samþykkis
vegna gagnliggjandi svæðis í háfjöllum. Ekki er fallist á lýsingu Gils, Kussungsstaða,
Þverár, Þönglabakka, Hóls og Keflavíkur. Um Gil er á því byggt að samkvæmt
heimildum hafi land Gils eingöngu verið norðan Gilsafréttar eða um það bil þar sem
kröfulínan sé nú tilgreind. Ekki verði ráðið af heimildum annað en að Gil hafi legið
norðan afréttarins. Á það skal bent að óljóst sé hver merki jarðarinnar séu. Talið er að
framan við Gilsafrétt ráði þverá sú sem renni í svonefnda Heiðará og aðskilji Gilsland
og Grenivíkurtungur. Margt bendi til þess að umrætt land hafi verið afréttarland sem
tilheyrt hafi Höfða og því ekki hluti af eignarlandi Höfða. Sú byggð sem hafi verið á
svæðinu hafi um margt einkenni heiðarbýlis.
Á því er byggt varðandi eignarlönd jarðanna Láturs, Grímsness, Skers,
Steindyra, Svínárness, Hringdals, Hjalla, Finnastaða og Grenivíkur að þau miðist við
500 m hæðarlínu í fjöllum en nái ekki til háfjallsins eða vatnaskila. Um þetta vísast til
landamerkjabréfa jarðanna sem tilgreini með óljósum hætti mörk til fjalla. Talið er
með vísan til landfræðilegra aðstæðna að öðru leyti, þ.e. mikils bratta og hálendis, og
til þess að ekki njóti við samþykkis frá gagnliggjandi svæðum í fjöllum, að ekki sé um
að ræða eignarlönd umfram kröfulínu. Þá er og vísað til þess að landnám í öndverðu
hafi takmarkast með sama hætti og að eingöngu sé um að ræða samnotasvæði. Ekki er
talið að fyrir liggi heimildir um eignarhald á Látraströnd milli Fossadals og Gjögurtár.
Því kveði landnámsheimildir á um almennt nám á strandlengjunni frá Grenivík til
Þorgeirsfjarðar. Ekki liggi fyrir landamerkjabréf fyrir Látur en talið sé að jörðinni hafi
fylgt Fossadalur og Eilífsdalur og sé þá kröfulýsing miðuð við að umræddir dalir
neðan við 500 m teljist til Láturs. Einnig vanti landamerkjabréf fyrir Hól. Að því er
Hvamm varðar er talið að merki jarðarinnar nái ekki lengra en að þjóðlendulínu við
Syðsta-Hnjúk vegna landfræðilegra aðstæðna (896 m hæð), sbr. og til hliðsjónar
lýsingu landamerkjabréfs jarðarinnar.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Hvamms,
Kussungsstaða, Hóls, Þönglabakka, Skers, Grímsness, Svínárness, Hjalla og
Finnastaða er þess krafist að kröfum íslenska ríkisins gagnvart jörðum þeirra verði
vísað frá óbyggðanefnd. Því er haldið fram að ríkið hafi ekki uppfyllt skilyrði 4. mgr.
10. gr. laga nr. 58/1998 sem skyldi það til að leggja fram þær heimildir og gögn sem
það byggir rétt sinn á og rökstyðja kröfu sína ítarlega. Því er haldið fram að ríkið hafi
ekki gert nægilega skýra grein fyrir staðsetningu kröfulínu sinnar og vísað í því
sambandi til dóms Hæstaréttar 16. janúar í máli nr. 650/2006 (Skaftártunguafréttur).
Byggt er á því að óljós kröfugerð ríkisins geri nefndum gagnaðilum ríkisins mjög
erfitt um vik að verjast kröfugerðinni og henni beri að vísa frá óbyggðanefnd með
vísan til 3. mgr. 15. gr. þjóðlendulaga.
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Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Finnastaða,
Hringsdals, Svínárness, Steindyra, Skers, Grímsness, Láturs, Keflavíkur, Hóls,
Þönglabakka, Þverár, Kussungsstaða, Gils, Grenivíkur og Hvamms er byggt á
þinglýstum landamerkjabréfum og öðrum skráðum heimildum. Fullur hefðartími sé
liðinn frá því framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar á
landsvæðinu séu háðar leyfi landeigenda enda enginn notað það með nokkrum hætti
nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi
verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
rótgróinni venju í lögskiptum. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um
réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því
tagi sem hér um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í
athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að
ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að umrætt landsvæði sé
undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri
úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða
er tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum, og landamerkjalýsing fari ekki í bága
við, séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því.
Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan
þinglýstra landamerkja umræddra jarða sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi
fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt
landamerkjabréfum hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og
aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og
stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli
borgaranna. Eigendur umræddra jarða hafi í ljósi eignarheimilda sinna og
viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að
landið sé beinum eignarrétti háð. Þá verður að telja röksemdir ríkisins þess efnis að
landnám hafi ekki náð til heiða algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem
heimild.
Af hálfu þinglýstra eigenda jarðanna Láturs, Hóls og Steindyra er sérstaklega
tekið fram að þó ekki hafi verið gert landamerkjabréf fyrir jarðirnar þegar
landamerkjalögin voru sett séu merkin byggð á landamerkjabréfum aðliggjandi jarða.
Framangreindar jarðir séu umluktar öðrum jörðum og eigi ekki merki að
miðhálendinu.
6.8.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Finnastaða, Hjalla, Hringsdals,
Svínárness, Steindyra, Skers, Grímsness, Láturs, Keflavíkur, Hóls, Þönglabakka,
Þverár, Kussungsstaða, Gils, Grenivíkur og Hvamms í Grýtubakkahreppi sem liggja í
Fjörðum, á Látraströnd og í Höfðahverfi er rakin í köflum 5.7 til 5.22, sbr. einnig
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kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er getið, og ná allt
aftur til 14. aldar, má ráða að um sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða. 677
Frávísunarkröfur gagnaðila íslenska ríkisins eru einkum byggðar á því að
kröfugerð íslenska ríkisins sé hvorki nægilega skýr né nægilega vel rökstudd sbr. 4.
mgr. 10. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998 og dóm Hæstaréttar í máli nr. 650/2006
(Skaftártunguafréttur). Íslenska ríkið hefur fært fram gögn til stuðnings kröfum sínum
og staðsett kröfulínuna með vísan til kennileita. Óbyggðanefnd telur málatilbúnað
ríkisins nægilega skýran til að unnt sé að taka kröfurnar til efnislegrar meðferðar.
Kröfum gagnaðila íslenska ríkisins um frávísun er því hafnað.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum þeirra og hvað ráðið verður af eldri heimildum um sama efni.
Athugun þessi tekur til merkja jarðanna inn til landsins, innan kröfusvæðis íslenska
ríkisins. Fyrst verður litið til merkja jarðanna á Látraströnd en talið frá suðri til
norðurs eru þetta jarðirnar Finnastaðir, Hjalli, Hringsdalur, Svínárnes, Steindyr, Sker,
Grímsnes og Látur. Í beinu framhaldi verða merki jarða í Fjörðum skoðuð, en talið frá
norðri til suðurs er um að ræða jarðirnar Keflavík, Hól, Þönglabakka, Þverá,
Kussungsstaði og Gil. Loks verður farið yfir merki jarðanna Grenivíkur og Hvamms í
Höfðahverfi. Að fenginni niðurstöðu um landamerki umræddra jarða með tilliti til
ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um eignarréttarlega stöðu landsins.
Jörðin Finnastaðir liggur syðst jarða á Látraströnd. Hún skiptist í Finnastaði I
og II. Merkjum Finnastaða er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá nóvember 1883 og
þingl. 16. júní 1884. Bréfið er áritað um samþykki vegna aðliggjandi jarða til vesturs,
norðurs og austurs. Um merki jarðarinnar segir: „Landamerki á milli Hjalla og
Finnastaða eru að neðan talin og upp eftir í læk þann, sem rennur við túnið að norðan
og upp á svonefnda Hjallabrekku, svo liggja merkin suður eftir brekkunni suður í læk
þann, sem kallaður er Hamarslækur, síðan fylgja merkin læk þessum, sem rennur í
smábugðum í fjallinu upp á svonefnda Viðrabrún, þar uppspretta lækjarins. Eftir
Viðrabrún þessari hefir verið talið að landamerki liggi suður í Finnastaðaá, og svo
fylgi merkin ánni, sem hefir upptök sín undan sunnanverðum Kaldbak. Lengst eiga
Finnastaðir land til fjalls í Þverdalsá, sem aðskilur landamerki, eða land á milli Gils í
Fjörðum og Finnastaða, og austur í Trölladalsá, sem þá aðskilur land milli Finnastaða
og Grenivíkur. Á þessi hefir upptök sín undan svonefndum Þrepskildi. Þrepskjöldur
þessi er mjór melhryggur, og undan honum að innan eða vestan kemur á og heitir hún
Grenjá, og aðskilur hún glöggt land milli Grenivíkur og Finnastaða alla leið til
sjávar.“
Vestan Finnastaða en sunnan Svínárness er jörðin Hjalli á Látraströnd.
Merkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá janúar 1884 og þingl. 16. júní 1884.
Bréfið er áritað um samþykki beggja aðliggjandi jarða. Mörkum er lýst til norðurs,
gagnvart Hringsdal, í „... Grjótskálarhnjúk, síðan beina sjónhendingu upp að
677
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Kaldbakshrauni.“ Til suðurs fylgja merkin Finnastaðaá „... sem hefir upptök sín undan
sunnanverðum Kaldbak.“
Jörðin Hringsdalur á Látraströnd liggur norðan Hjalla, vestan Finnastaða og
sunnan Svínárness. Merkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi, dags. 3. janúar 1890 og
þingl. 17. júní 1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Hjalla og Svínárness.
Norðurmerkjum er lýst „... beina línu á fjall upp.“ Til suðurs er merkjum lýst „... beint
á fjallsbrún upp.“
Jörðin Svínárnes á Látraströnd liggur norðan Hringsdals, vestan Finnastaða og
sunnan Steindyra. Merkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 10. október 1883 og
þingl. 16. júní 1884. Bréfið er áritað um samþykki vegna Steindyra og Hringsdals.
Merki til norðurs til móts við Steindyr eru: „... Marklækur, sem rennur í gili ofan úr
fjalli og niður í sjó.“ Suðurmerkin, til móts við Hringsdal, eru: „...í svokallaðan
Svartaklett skammt fyrir neðan fjallsrætur, en síðan úr klettinum beint á fjall upp.“
Jörðin Steindyr á Látraströnd liggur norðan Svínárness, vestan Finnastaða og
sunnan Skers. Ekkert landamerkjabréf hefur fundist fyrir Steindyr en landamerkjabréf
Skers og Svínárness eru árituð vegna Steindyra.
Jörðin Sker á Látraströnd liggur norðan Steindyra, sunnan Grímsness og
vestan Gils og Finnastaða. Merkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi, ódagsettu en
þinglýstu 16. júní 1884. Bréfið er áritað um samþykki vegna Steindyra og Grímsness.
Merki til norðurs hljóða svo: „At utan ræður Refsá, sem rennur eftir djúpu gili frá
fjallsbrún til sjávar ...“ Til suðurs er merkjum lýst svo: „... ræður svokallað SyðraTungugil, sem liggur beFnt ofan fjallið ofan að láglendi og úr því gili beina línu í
Nónbríkurnef ...“
Jörðin Grímsnes á Látraströnd liggur norðan Skers, sunnan Láturs og vestan
Þverár og Þönglabakka. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi sem er
ódagsett en þinglýst 16. júní 1884. Bréfið er áritað um samþykki vegna Skers og
Láturs. Merkjum til suðurs er lýst þannig að Refsá ráði af fjallsbrún til fjöru. Síðan
segir um merki til norðurs: „Að utan móts við Látur ræður lítil lækjarseyra, sem
kemur sunnarlega ofan úr svo kölluðum Eilífsárdal, skamt sunnan við Syðri-Eilífsá.
[...] Lækjarseyra þessi rennur beint ofan, en hverfur fram í bjarginu.“
Jörðin Látur á Látraströnd liggur norðan Grímsness og vestan Þönglabakka,
Hóls og Keflavíkur. Ekkert landamerkjabréf var gert fyrir Látur í kjölfar setningar
landamerkjalaga en 2. apríl 2007 var gerð lýsing á merkjum jarðarinnar. Þar er
merkjum til suðurs lýst með lækjarseyru sem heitir Bolalækur en merkin fylgja
þessum læk þar til hann hverfur fram af bjarginu. Til vesturs er miðað við
„fjallseggjar í Uxaskarð og þaðan áfram liggja merki á móti Hóli í Þorgeirsfirði eftir
fjallseggjum allt suður ofan að rótum Eilífsárdals.“ Bréfið er samþykkt vegna
aðliggjandi jarða. Landamerkjabréf Grímsness og Keflavíkur eru árituð vegna Láturs.
Jörðin Keflavík í Fjörðum liggur austan Láturs og norðan Hóls. Merkjum
hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 16. janúar 1890 og þingl. 17. júní sama ár.
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Bréfið er áritað um samþykki vegna Láturs. Merkjum er lýst svo: „Að austan milli
Botns ræður Hnjáfjallsegg, en þegar hún þrítur þá bein lína ofan í Hrapaðargjá, sem er
skora niður úr Katlinum, er liggur norðaustan í Hnjáfjallinu. Að vestan úr Kellingu og
beina stefnu á Gjögurtopp. Að sunnan ræður Uxaskarð.“
Jörðin Hóll í Fjörðum liggur sunnan Keflavíkur, austan Láturs og norðan
Þönglabakka. Ekkert landamerkjabréf hefur fundist fyrir Hól en landamerkjabréf
Þönglabakka er áritað vegna Hóls.
Jörðin Þönglabakki í Fjörðum liggur sunnan Hóls, austan Grímsness og Skers
og norðan Þverár. Merkjum er lýst í landamerkjabréfi frá 16. desember 1889 og þingl.
17. júní 1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Hóls. Merkjum er lýst svo: „...
síðan ráða fjallseggjar umhverfis Þönglabakkadal að suðaustan, sunnan og suðvestan
allt á Dýahnjúk, þá ræður merkjum, lína ofan Dýahrygg ofan að Þverá, sem þá ræður,
þar til hún fellur í Fjarðará.“ Til er eldri merkjalýsing fyrir Þönglabakka sem líklega er
skrifuð um 1748. Þar segir: „... allann Backadal austann framm aarennar, sem hun
hefur ad fornu runned – Sömuleidis öll midmundafiöll ad austann, allt framann frä
Jöklum & ut ad Þveraa.“
Jörðin Þverá í Fjörðum liggur sunnan og austan Þönglabakka, vestan
Kussungsstaða og austan Grímsness. Merkjum er lýst í landamerkjabréfi frá 1. júní
1886 og þingl. 17. júní 1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Kussungsstaða,
Þönglabakka og Kaðalsstaða. Merkjum er lýst svo: „Að sunnanverðu til móts við
Kussungsstaðaland ræður áin, sem kemur framan Þverárdal og rennur fram úr djúpu
klettagili, hvaðan tekin er bein stefna mitt á milli Arnarhóls Kussungsstaðamegin og
Þverárinnar að utan verðu, eftir tveim hlöðnum vörðum, sem bera hver í aðra austur í
austasta farveg Fjarðarárinnar ...“ Síðan segir í bréfinu: „... austur í Stekkjarlæk, sem
takmarkar Tindriðastaða og Þverárlönd, og beint vestur og upp á Ytri-Bollafjallsöxl,
en fjallseggin ræður að vestanverðu.“ Í lýsingu Vigdísar Grímsdóttur á mörkum
Þverár og Kussungsstaða sem varðveitt er frá 2. september 1747 segir að
Kussungsstaðir „... ættu i Silunga lækenn utepter. Enn i gilsKlif frammeptir ...“
Jörðin Kussungsstaðir í Fjörðum liggur austan Þverár og vestan og norðan
Gils. Merkjum er lýst í landamerkjabréfi frá 23. nóvember 1889 og þingl. 17. júní
1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Gils og Þverár. Þar er mörkum lýst svo:
„Að sunnan móts við Gil ræður, bein stefna frá fjallsegg niður í svonefndan Stóralæk,
sem hefir upptök sín uppundir fjallsrótum og rennur beina stefnu utan við Gilskleif
eftir djúpu gili í brúninni og síðan niður Fjarðará. Að vestan ræður fjallsbrúnin úta
móts við upptök þverárinnar. Að norðvestan og norðan mótsvið Þverárland ræður
Þveráin, sem rennur úr Þverárdalinn.“ Merkjum Kussungsstaða er einnig lýst í
nokkrum eldri heimildum, þ.e. í skrá yfir eignir Laufáskirkju frá 1738, í lögfestu frá
17. júlí 1776 og í greinargerð um Laufásprestakall frá árinu 1782. Í fyrstnefndu
heimildinni segir svo um merkin: „... Sunnan til räde gilsklifslækur er fellur allt ur
fialle ofann i fiarda ana, enn ad utann verdu milli Kussungstada og Þverär, rædur ad
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nedann Silungalækur fyrer sunnan Þverá, en frä hanns upp tökum Þverä til Jökla ...“
Síðarnefndu heimildirnar lýsa merkjum með svipuðum hætti.
Jörðin Gil í Fjörðum liggur austan og sunnan Kussungsstaða, austan Skers og
norðan Finnastaða og Grenivíkur. Merkjum er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 19. maí
1885 og þingl. 17. júní 1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Finnastaða og
Kussungsstaða. Þar segir um merki Gils: „Framan við Gilsafrétt ræður Þverá sú, sem
rennur úr Þórðardal og aðskilur Finnastaðatungur og Gilsland, en rennur síðan í
svonefnda Heiðará, sem að vestan og neðan verðu skilur Gilsland og
Grenivíkurtungur. En að utanverðu milli Gils og Kussungsstaða ræður bein stefna frá
fjallsegg og niður í svonefndan Steinalæk [...]. Að norðan verðu ræður fjallseggin,
sem liggur fyrir ofan Gilsland milli áðurnefndra merkja.“
Jörðin Grenivík í Höfðahverfi liggur austan Finnastaða og Gils og vestan
Hvamms og Grýtubakka. Merkjum hennar er lýst í landamerkjabréfi frá 14. maí 1890
og þingl. 17. júní 1890. Bréfið er áritað um samþykki vegna Grýtubakka, Finnastaða,
Hvamms og Jarlsstaða. Merkjum er lýst til vesturs og norðurs: „Að norðan ræður
Grenjá á Fjall upp út Grenjárdal útundir Þröskuld og þaðan bein stefna í vestari
Gilsárupptök á Trölladal rétt utan við Þröskuld, og vestari Gilsáin útí Tungusporð.“
Til austurs er merkjum lýst svo: „Á móti Grýtubakka ráða reiðgötur á Leirdalsheiði,
inn að læk þeim, er rennur í Gljúfrá úr Stóraklettagili, síðan ræður sá lækur á fjall upp
og þaðan í vörðu á Hnútu suðvestan á Grenivíkurfjalli ...“ Í lögfestu fyrir Grenivík frá
2. maí 1798 segir um merkin: „... ad utann i Grenjaa og allt á Fjall upp; enn ad sunnan
i Hvammsá ofanij Bardartjörn [...] hjeradauk tilteked 10 hundrada land á Leirdalsheidi
...“
Jörðin Hvammur í Höfðahverfi liggur austan og sunnan Grenivíkur og vestan
Grýtubakka. Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 31. maí 1884 og
þingl. 16. júní sama ár. Bréfið er áritað um samþykki vegna Grenivíkur, Grýtubakka
og Hóls. Merkjum er lýst svo til vesturs og norðurs: „Frá hnjúknum [Syðstahnjúk]
ræður fjallseggin út að Stóraklettagili, og síðan lækur sá, er rennur í því niður í
Gljúfrá.“ Síðan segir um merki til austurs: „Að austan ræður Gljúfrá til móts við
Grýtubakka, allt inn að Víðilæk ...“
Í þeim landamerkjabréfum jarða á Látraströnd er merkjum til austurs gagnvart
jörðum í Fjörðum almennt lýst á „fjallsbrún“ eða „á fjall upp“ svo sem segir í
landamerkjabréfum Hringsdals, Svínárness, Skers og Grímsness. Sama verður sagt
um jarðir í Fjörðum en í merkjalýsingum þeirra er merkjum gjarnan lýst á fjall upp
eða á ákveðin nafngreind fjöll, sbr. Dýjahnjúk í landamerkjabréfi Þönglabakka. Engar
merkjalýsingar finnast fyrir jarðirnar Steindyr á Látraströnd og Hól í Fjörðum en
eigendur þeirra árita landamerkjabréf aðliggjandi jarða. Eldri heimildir um jarðir á
svæðinu eru fáar en renni almennt frekari stoðum undir þær landamerkjalýsingar sem
raktar hafa verið varðandi mörk til fjallanna. Í tilviki Keflavíkur er mörkum ekki lýst
nákvæmlega til suðurs en landamerkjabréf Hóls sem er aðliggjandi vantar. Óbyggða-
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nefnd telur að orðalag í framangreindum heimildum, gagnkvæmar áritanir í mörgum
tilvikum og staðhættir bendi til þess að merki jarða á Látraströnd, í Fjörðum og
jarðirnar Grenivík og Hvammur í Höfðahverfi hafi verið talin ná saman, fremur en að
þau lægju við ströndina eða í ákveðinni hæðarlínu svo sem haldið hefur verið fram af
hálfu íslenska ríkisins.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að umræddur
hluti af þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu falli allur innan merkja
jarða. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
m.a. yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Í kjölfar þess að landamerkjalög tóku gildi 1882 voru gerð landamerkjabréf
fyrir flestar þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar. Ekki voru þó gerð landamerkjabréf
fyrir Hól, Látur og Steindyr. Hins vegar voru landamerkjabréf aðliggjandi landsvæða
árituð af hálfu þessara jarða. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd fyrirliggjandi
gögn benda til þess að merkjum sé þar rétt lýst. Landamerkjabréfin eru undirrituð af
fyrirsvarsmönnum jarðanna, þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan
um merki jarðanna, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda
eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til þess að lýsing merkja hafi verið í
samræmi við það sem almennt var talið gilda. Jafnframt er ljóst að eigendur jarðanna
hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta þess að merkjum sé þar rétt
lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
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sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til þess að svæðið sé hálent og þar hafi verið
afréttur. Í greinargerð sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ og Jóhann Skaptason sýslumaður tók saman eru lýsingar á
„afréttarsvæðum“ Grýtubakkahrepps. Þar eru talin „Gilsafrjett“, „Keflavíkurdalur“ og
„Látraströnd sem er orðin afrjettur að norðan.“ Heimildir þessar um afréttarnot á
svæðinu eru almenns eðlis og lýsingar þeirra óljósar. Þannig er ekki fyrir hendi
sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til lands innan merkjalýsingar jarðanna.
Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Umfjöllun um Gilsafrétt í vísitasíu
prófasts Höfða frá 1753, sbr. einnig landamerkjabréf Gils, ber að skoða í því ljósi að
samkvæmt eldri heimildum taldist Gil meðal „heimalanda“ og „afbýla“ Höfða, sbr.
m.a. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Þannig hefur verið búið á Gili í
skjóli Höfða þegar árferði og fólksfjöldi leyfði en landið einnig nýtt sem beitiland.
Að öllu framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land
innan landamerkjabréfs fyrrnefndra jarða hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að
lögum og að umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á hálendari hluta
þeirra. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar
óbyggðanefndar um hugtökin jörð og afrétt, sbr. einkum kafla 4.4 og 4.5 í viðauka
með úrskurði þessum.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið, enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Engin gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra.
Loks verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 678 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur jarðanna
Finnastaða, Hjalla, Hringsdals, Svínárness, Steindyra, Skers, Grímsness, Láturs,
678

Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Keflavíkur, Hóls, Þönglabakka, Þverár, Kussungsstaða, Gils, Grenivíkur og Hvamms
gera eignarlandskröfur til, svo sem því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr. 58/1998.
6.9
6.9.1

Grýtubakki
Inngangur

Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur Grýtubakka gera einnig kröfur til sem eignarlands síns, sjá nánari
afmörkun og lýsingu krafna í köflum 3.1 og 3.24.
Landsvæði það sem hér um ræðir hefur leguna norður-suður og liggur í yfir
300 m hæð. Svæðið er bratt og fjalllent að austanverðu. Að vestanverðu liggur gróið
undirlendi fjallanna. Skerast gil, dalir og skálar í fjöllin til austurs. Gljúfrá hefur vítt
vatnasvið og fellur í djúpu gili, komin af Leirdal sem liggur austur í fjöllin og greinist
í þrjá hádali undir Digrahnjúk (961 m). Sveigist syðsta greinin til suðurs bak við
Leirdalsöxl (1054 m) og heitir þar Þjófadalur með jökul efst í nær 1200 m hæð.
Norðar heita Lambárskálar í fjalli, fjórar talsins með jafnmörgum Lambám og heita
Lambárstykki á milli þeirra. Árnar renna í Austurá og niður eftir Illagili og sameinast
Vesturá við Tungusporð.
6.9.2

Sjónarmið aðila

Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Ekki er fallist á lýsingu
Grenivíkur, Hvamms, Grýtubakka, Kolgerðis, Hléskóga, Lómatjarna, Grundar, SyðriGrundar, Borgargerðis, Miðgerðis I og II, Pálsgerðis, Litlagerðis og Skarðs til fjalla
umfram þjóðlendukröfur. Ekki er fallist á beinan eignarrétt Grýtubakka I og II norðan
til (í Fjörðum). Talið er að Grýtubakka hafi tilheyrt býlið Jórunnarstaðir en í fornum
heimildum hafi það verið talið kotbýli (eyðikot) og er því talið að því hafi ekki fylgt
verulegt land. Ekki liggi fyrir með hvaða hætti það kot komst í eigu Grýtubakka né að
svæðið sunnan Jórunnarstaða hafi fylgt. Að vísu sé þess getið í Jarðabók að
Jórunnarstaðir heyri undir Grýtubakka en það hafi þá verið samhliða nefnt kotbýli í
eyði. Að teknu tilliti til þessa er ekki fallist á að merki Grýtubakka hafi tekið yfir allt
svæði norðan Leirdalsheiði og allt norður í firði enda merkin ekki nema að litlu leyti
samþykkt af öðrum. Að því er varðar landamerkjadóm í máli nr. 392/2005 verður að
telja að eingöngu hafi verið um að ræða ágreining um tiltekna landamerkjapunkta
milli jarðanna Grýtubakka og Grenivíkur en hann slái ekki föstu beinum eignarrétti.
Talið er með vísan til landfræðilegra aðstæðna að öðru leyti, þ.e. mikils bratta og
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hálendis og til þess að ekki njóti við samþykkis frá gagnliggjandi svæðum í fjöllum,
að ekki sé um að ræða eignarlönd umfram kröfulínu. Þá er og vísað til þess að
landnám í öndverðu hafi takmarkast með sama hætti og að eingöngu sé um að ræða
samnotasvæði.
Af hálfu þinglýsts eiganda Grýtubakka, gagnaðila íslenska ríkisins, er byggt á
þinglýstu landamerkjabréfi og öðrum skráðum eignarheimildum sem þeir hafi fyrir
þessari eign sinni og einnig landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé
liðinn frá því framangreindum landamerkjabréfum hafi verið þinglýst. Öll afnot og
nytjar landsins séu háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum
hætti nema eigendur þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá
upphafi verið taldar gildar í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á
viðskiptavenju. Það samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að
engu réttmætt traust manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir.
Ítrekað sé gengið út frá venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í
frumvarpi til þjóðlendulaga nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna
rás margsinnis viðurkennt að umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og
aldrei haldið öðru fram. Vísast einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að
landsvæði sem talið hafi verið til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu
heimildum og landamerkjalýsing fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum
eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki
sýnt fram á það með neinum haldbærum gögnum að land innan þinglýstra
landamerkja Grýtubakka sé ekki beinum eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð
ríkisins sem bendi til annars en að allt land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið
nýtt sem fullkomið eignarland eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá
er sérstaklega vísað til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að
sambærileg mál hljóti sömu niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur
Grýtubakka hafi í ljósi eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim
lengi haft réttmætar ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá
verður að telja röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki
til fjalla í Grýtubakkahreppi algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum
hlutlægum sönnunargögnum. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem
heimild.
6.9.3

Niðurstaða

Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar Grýtubakka er rakin í kafla
5.23, sbr. einnig kafla 5.35 um afrétti og afréttarnot. Af þeim heimildum sem þar er
getið, og ná allt aftur til 14. aldar svo öruggt sé, má ráða að um sjálfstæða jörð hefur
verið að ræða. 679
679

Sbr. umfjöllun um hugtakið jörð í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum Grýtubakka er lýst í
landamerkjabréfi, frá 3. desember 1889 og þinglesið 17. júní 1890. Engar eldri
merkjalýsingar liggja fyrir. Athugun merkja tekur til vestur-, austur- , suður- og
norðurmerkja, að því leyti sem þau geta varðað ágreiningssvæði aðila í máli þessu. Í
því sambandi verður einnig litið til gagna um merki aðliggjandi landsvæða. Þar er
ágreiningslaust eignarland Kaðalstaða til norðurs en ágreiningssvæði íslenska ríkisins
og tiltekinna gagnaðila þess til annarra átta, nánar tiltekið vegna Hvamms, Grenivíkur,
Gils og Kussungsstaða til vesturs, Brettingsstaða, Eyvindarár, Heiðarhúsa,
Almennings og Höfðagils til austurs og Kolgerðis til suðurs. Að fenginni niðurstöðu
um landamerki Grýtubakka með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað um
eignarréttarlega stöðu landsins.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grýtubakka eru merki til suðurs, gagnvart
Kolgerði, svofelld: „Grýtan niður að merkjavörðu á syðri bakka hennar.“ Bréfið er
áritað vegna Kolgerðis. Landamerkjabréf Kolgerðis, dags. 19. maí 1885 og þingl. 23.
maí sama ár, lýsir merkjum gagnvart Grýtubakka í samræmi við þetta.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grýtubakka eru merki til vesturs, gagnvart
Hvammi, Grenivík, Gili og Kussungsstöðum, „Gljúfurá móti Bárðartjörn og Hvammi
allt þar til lækur úr Stóraklettagili fellur í hana við Gljúfurárvað. Þá ráða þaðan móti
Grenivík reiðgötur á Leirdalsheiði út að vaði á Illagilsá, en síðan Hvalsvatnsfjarðará
...“ Bréfið er áritað vegna Hvamms og Grenivíkur. Landamerkjabréf Hvamms, frá 31.
maí 1884 og þingl. 16. júní 1884, gagnvart Grýtubakka eru í samræmi við þessa
lýsingu. Þá er bréfið jafnframt áritað vegna Grýtubakka. Samkvæmt landamerkjabréfi
Grenivíkur, frá 14. maí 1890 og þingl. 17. júní 1890, er merkjum til austurs, gagnvart
Grýtubakka, lýst þannig: „Á móti Grýtubakka ráða reiðgötur á Leirdalsheiði, inn að
læk þeim, er rennur í Gljúfrá úr Stóraklettagili, síðan ræður sá lækur á fjall upp ...“
Þessi mörk sýnast í samræmi. Um staðsetningu merkja á milli Grenivíkur og
Grýtubakka hefur verið ágreiningur en úr honum var leyst með dómi Hæstaréttar frá
21. september 2006, máli nr. 329/2005. Lýsingar í landamerkjabréfi Gils, frá 19. maí
1885 og þingl. 17. júní 1890, virðast í samræmi við lýsingar í bréfi Grýtubakka. Sama
verður sagt um merki Kussungsstaða í landamerkjabréfi frá 23. nóvember 1889 og
þingl. 17. júní 1890.
Samkvæmt landamerkjabréfi Grýtubakka er merkjum til austurs, gagnvart
Brettingsstöðum, Eyvindará, Heiðarhúsum, Almenningi og landsvæðinu milli
Höfðagilja, lýst svo: „Að austan ræður fjallgarður sá er aðskilur Leirdalsheiði og
Flateyjardalsheiði, svo sem vötn deila inn í Grýtuskál. [...] Að utan ræður móti
Kaðalstöðum Selgil út og yfir frá Kussungsstöðum og utan við eyði býlið
Kúsveinsstaði, á fjall upp.“
Bréfið er áritað vegna jarða til vesturs og norðurs en ekki til austurs, þ.e. yfir
hreppamörk. Merki til norðurs virðast í samræmi við merkjalýsingu Kaðalsstaða
samkvæmt landamerkjabréfi þeirra frá 10. júní 1889 og þingl. 17. júní 1890. Merkjum
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Brettingsstaða er ekki sérstaklega lýst til fjalla, sbr.landamerkjabréf þeirrar jarðar frá
14. apríl 1885 og þingl. 4. júní 1886. Samkvæmt landamerkjabréfum
„Upprekstrarlands milli Höfðagilja“ , Almennings, Heiðarhúsa og Eyvindarár, frá
árunum 1882 og 1886, er merkjum lýst til vesturs, gagnvart Grýtubakka, með orðalagi
á borð við að „fjallsbrúnin ráði“ eða „á fjall upp“. Geta þau mörk vel samræmst
merkjum Grýtubakka.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að sá hluti
þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem hér er til umfjöllunar falli innan lýsingar í
landamerkjabréfi Grýtubakka. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska
ríkisins.
Kemur þá til skoðunar hver sé eignarréttarleg staða lands innan
framangreindra merkja. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um
eignarhald á landi vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar
um það efni, sjá m.a. yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú
niðurstaða Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak
eignarréttar á svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða
annað landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir
jarðir, heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð.
Landamerkjabréf fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að
ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera
landamerkjabréf hafi menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá
hafi menn ekki eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig
mörk ítaka, afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft
fyrir afkomu þeirra.
Landamerkjabréf fyrir jörðina Grýtubakka var gert í kjölfar þess að
landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd
fyrirliggjandi gögn benda til þess að landamerkjum hennar sé þar rétt lýst.
Landamerkjabréf var undirritað af eigendum jarðarinnar, þinglesið, fært í
landamerkjabók og á því byggt síðan um merki hennar, án þess að séð verði að komið
hafi fram athugasemdir yfirvalda eða ágreiningur við nágranna. Þetta bendir allt til
þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda.
Jafnframt er ljóst að eigendur Grýtubakka hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður
til að vænta þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
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sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Af hálfu íslenska ríkisins er vísað til þess að svæðið sé hálent og þar hafi verið
afréttur. Í greinargerðar sem ber heitið „Upplýsingar um afrjettir og fjallskil í
Þingeyjarsýslu árið 1959“ sem Jóhann Skaptason sýslumaður tók saman eru lýsingar á
„afréttarsvæðum“ Grýtubakkahrepps. Þar er talin „Leirdalsheiði upp frá Grýtubakka
að Ytstu-Lambá. Þá Jórunnarstaðaafrjett að sjó.“ Einnig er minnst á „Bakkaafrétt“ í
skjali sem lagt var fram á áreiðarþingi 2. júní 1725, líklega frá árinu 1522: „Alla á
Backi Afriett fÿrir utann Diúpagil til móts við Kadalstadi, á Backi alla Leirdals
Heÿdi.“ Var þetta fært inn í kirkjustól Grýtubakkakirkju á eftir biskupsvísitasíu frá
1828. Í þessum heimildum um afréttarnot eru lýsingar óljósar. Þannig er ekki fyrir
hendi sjálfstæð afmörkun á afrétti sem tekið gæti til lands innan merkjalýsingar
jarðarinnar. Slíka afmörkun leiðir ekki heldur af staðháttum. Þá liggja ekki fyrir
heimildir um að eigendur jarðarinnar hafi fyrr eða síðar litið svo á að hluti af
landsvæði því sem afmarkað er í landamerkjabréfi sé afréttur hennar. Að öllu
framangreindu virtu telur óbyggðanefnd ekki sýnt fram á að land innan
landamerkjabréfs Grýtubakka hafi að einhverju leyti stöðu afréttar að lögum og að
umræddar heimildir endurspegli fremur beitarnot á hálendari hluta jarðarinnar. Skal í
þessu sambandi sérstaklega vísað til almennrar umfjöllunar óbyggðanefndar um
hugtökin jörð og afrétt, sbr. einkum kafla 4.4 og 4.5 í viðauka með úrskurði þessum.
Verður því lagt til grundvallar að jörðin Grýtubakki hafi verið byggð og nýtt
eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem tilgreind
eru 1889, svo sem þeim er nánar lýst hér framar, hafa eigendur jarðarinnar farið með
umráð og hagnýtingu og gert ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um
eignarland almennt. Hálendari hluti jarðarinnar hefur þar ekki verið undanskilinn,
enda þótt nýting þar hafi verið takmörkuð. Ekki verður annað séð en að þetta eignarhald hafi verið án ágreinings eða athugasemda. Engar heimildir eru um að land innan
marka jarðarinnar hafi mismunandi eignarréttarlega stöðu og verða staðhættir,
gróðurfar eða nýtingarmöguleikar ekki taldir hafa úrslitaáhrif í því sambandi. Þá
verður fyrirkomulag smölunar á Leirdalsheiði ekki talið hafa eignarréttarlega þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur ekki verið sýnt fram á það af hálfu íslenska
ríkisins að land innan tilgreindra landamerkja Grýtubakka sé þjóðlenda. Rannsókn
óbyggðanefndar leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að
tekin sé afstaða til þess hver fari með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 680
Með vísan til sama ákvæðis ber jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun
óbyggðanefndar felst ekki afstaða til merkja á milli eignarlanda.
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Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land Grýtubakka, svo sem því er að
framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr., laga nr.
58/1998.
6.10 Jarðir í Höfðahverfi og Dalsmynni
6.10.1 Inngangur
Hér verður fjallað um þann hluta þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins sem
þinglýstir eigendur jarðanna Skarðs, Litlagerðis, Pálsgerðis Miðgerðis,
Borgargerðis/Ártúns, Grundar, Lómatjarnar, Hléskóga og Kolgerðis gera tilkall til.
Um nánari afmörkun og lýsingu krafna vísast til kafla 3.1 og 3.25 til 3.34. Landsvæði
það sem hér um ræðir liggur í yfir 500 m hæð og er bratt og samfellt fjalllendi. Liggur
þar hæst Blámannshattur í rúmlega 1200 m hæð upp af Skessuhrygg og ganga niður
frá honum mikil gil, ekki síst að vestan.
6.10.2 Sjónarmið aðila
Af hálfu íslenska ríkisins er á því byggt að af lýsingu landnámsheimilda að dæma hafi
eingöngu landsvæði við sjó verið numið í öndverðu og að landnám hafi ekki náð til
fjalla og heiða. Þau lönd hafi hins vegar orðið samnotaafréttur. Taki kröfulína ríkisins
mið af þessu og liggi ekki inn fyrir sannanleg mörk landnáms. Heimildir greini að stór
hluti þjóðlendukröfusvæðisins hafi verið nýttur sem afréttur. Ekki er fallist á lýsingu
Grenivíkur, Hvamms, Grýtubakka, Kolgerðis, Hléskóga, Lómatjarna, Grundar, SyðriGrundar, Borgargerðis, Miðgerðis I og II, Pálsgerðis, Litlagerðis og Skarðs til fjalla
umfram þjóðlendukröfur. Ekki er talið að beinn eignarréttur nái hærra til fjallsins,
neðan Blámannshatts, en tilgreint sé í kröfulýsingu ríkisins. Um þetta vísast til
landamerkjabréfa jarðanna sem tilgreini með óljósum hætti mörk til fjalls. Hafnað er
lýsingu jarðanna Kolgerðis og Hléskóga á fjall upp, umfram 500 m hæðarlínu en einu
heimildir um landamerkjalýsingar fyrir sunnan kröfusvæðið séu landamerkjabréf
jarðanna. Á því svæði sem Litlagerði nái til sé miðað við fjallsbrúnir en í
merkjabréfinu sé lýst til fjalls. Með sama hætti er hafnað landamerkjalýsingu Skarðs
upp í háfjall. Talið er með vísan til landfræðilegra aðstæðna að öðru leyti, þ.e. mikils
bratta og hálendis, og til þess að ekki njóti við samþykkis frá gagnliggjandi svæðum í
fjöllum, að ekki sé um að ræða eignarlönd umfram kröfulínu. Þá er og vísað til þess
að landnám í öndverðu hafi takmarkast með sama hætti og að eingöngu sé um að ræða
samnotasvæði.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda Skarðs, Litlagerðis,
Ártúns, Borgargerðis, Miðgerðis, Pálsgerðis, Lómatjarnar, Hléskóga, og Kolgerðis er
þess krafist að kröfum íslenska ríkisins gagnvart jörðum þeirra verði vísað frá
óbyggðanefnd. Því er haldið fram að ríkið hafi ekki uppfyllt skilyrði 4. mgr. 10. gr.
laga nr. 58/1998 sem skyldi það til að leggja fram þær heimildir og gögn sem það
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byggir rétt sinn á og rökstyðja kröfu sína ítarlega. Því er haldið fram að ríkið hafi ekki
gert nægilega skýra grein fyrir staðsetningu kröfulínu sinnar og vísað í því sambandi
til dóms Hæstaréttar 16. janúar í máli nr. 650/2006 (Skaftártunguafréttur). Byggt er á
því að óljós kröfugerð ríkisins geri nefndum gagnaðilum ríkisins mjög erfitt um vik að
verjast kröfugerðinni og henni beri að vísa frá óbyggðanefnd með vísan til 3. mgr. 15.
gr. þjóðlendulaga.
Af hálfu gagnaðila íslenska ríkisins, þinglýstra eigenda jarðanna Skarðs,
Litlagerðis, Pálsgerðis Miðgerðis, Borgargerðis/Ártúns, Grundar, Lómatjarnar,
Hléskóga og Kolgerðis, er byggt á þinglýstum landamerkjabréfum og öðrum skráðum
eignarheimildum sem þeir hafi fyrir þessum eignum sínum og einnig
landamerkjabréfum aðliggjandi jarða. Fullur hefðartími sé liðinn frá því
framangreindum landamerkjabréfum var þinglýst. Öll afnot og nytjar landsins séu
háðar leyfi landeigenda enda enginn notað landið með nokkrum hætti nema eigendur
þess. Vísað er til þess að eignarheimildir gagnaðila hafi frá upphafi verið taldar gildar
í viðskiptum manna og því byggi eignarhaldið enn fremur á viðskiptavenju. Það
samrýmist í engu grundvallarreglum um réttaröryggi að haft sé að engu réttmætt traust
manna á lagalegri þýðingu gagna af því tagi sem hér um ræðir. Ítrekað sé gengið út frá
venjurétti sem eignarheimild í athugasemdum við 5. gr. í frumvarpi til þjóðlendulaga
nr. 58/1998. Á því er byggt að ríkisvaldið hafi í aldanna rás margsinnis viðurkennt að
umrætt land sé undirorpið fullkomnum eignarrétti og aldrei haldið öðru fram. Vísast
einnig til fyrri úrskurða óbyggðanefndar þess efnis að landsvæði sem talið hafi verið
til þeirra svæða er tilheyri jörðum samkvæmt elstu heimildum og landamerkjalýsing
fari ekki í bága við eldri heimildir séu beinum eignarrétti háð. Sá er haldi öðru fram
hafi sönnunarbyrðina fyrir því. Ríkið hafi ekki sýnt fram á það með neinum
haldbærum gögnum að land innan þinglýstra landamerkja jarðanna sé ekki beinum
eignarrétti háð. Ekkert komi fram í kröfugerð ríkisins sem bendi til annars en að allt
land samkvæmt landamerkjabréfinu hafi verið nýtt sem fullkomið eignarland eftir
búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Þá er sérstaklega vísað til
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og stjórnarskrár um að sambærileg mál hljóti sömu
niðurstöðu og að jafnræði ríki milli borgaranna. Eigendur jarðanna hafi í ljósi
eignarheimilda sinna og viðurkenningar ríkisvaldsins á þeim lengi haft réttmætar
ástæður til að vænta þess að landið sé beinum eignarrétti háð. Þá verður að telja
röksemdir ríkisins þess efnis að landnám hafi ekki náð til heiða og ekki til fjalla í
Grýtubakkahreppi algerlega ósannaðar enda ekki reistar á neinum hlutlægum
sönnunargögnum. Loks er talið að taka verði Landnámu með fyrirvara sem heimild.
6.10.3 Niðurstaða
Saga afmörkunar, ráðstafana að eignarrétti og nýtingar þeirra jarða í
Grýtubakkahreppi sem liggja í Höfðahverfi og Dalsmynni er rakin í köflum 5.24 til
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5.33. Af þeim heimildum sem þar er getið og ná allt aftur til 14. aldar, má ráða að um
sjálfstæðar jarðir hefur verið að ræða.681
Frávísunarkröfur gagnaðila íslenska ríkisins eru einkum byggðar á því að
kröfugerð íslenska ríkisins sé hvorki nægilega skýr né nægilega vel rökstudd sbr. 4.
mgr. 10. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998 og dóm Hæstaréttar í máli nr. 650/2006
(Skaftártunguafréttur). Íslenska ríkið hefur fært fram gögn til stuðnings kröfum sínum
og staðsett kröfulínuna með vísan til kennileita. Óbyggðanefnd telur málatilbúnað
ríkisins nægilega skýran til að unnt sé að taka kröfurnar til efnislegrar meðferðar.
Kröfum gagnaðila íslenska ríkisins um frávísun er því hafnað.
Kemur þá til skoðunar hvernig merkjum umræddra jarða er lýst í
landamerkjabréfum. Athugun þessi tekur til merkja jarðanna, inn til landsins, og innan
kröfusvæðis íslenska ríkisins. Í því sambandi verður einnig litið til gagna um merki
aðliggjandi landsvæða að norðanverðu. Þar er kröfusvæði Grýtubakka og
„Upprekstrarlands“ milli Höfðagilja. Verður fyrst litið til merkja jarðarinnar Skarðs en
síðan jarðanna Litlagerðis, Pálsgerðis, Miðgerðis I og II, Borgargerðis/Ártúns,
Grundar og Syðri-Grundar, Lómatjarnar, Hléskóga og loks Kolgerðis. Að fenginni
niðurstöðu um landamerki jarðanna með tilliti til ágreiningssvæðis aðila verður fjallað
um eignarréttarlega stöðu landsins.
Jörðin Skarð í Dalsmynni liggur austast framangreindra jarða. Samkvæmt
landamerkjabréfi Skarðs, frá 13. mars 1886 og þingl. 8. júní 1886, er merkjum þannig
lýst til vesturs, gagnvart Litlagerði, Syðri-Grund og Grund, Lómatjörn, Hléskógum og
Kolgerði að lækur sá ráði „er nefndur er Grefilslækur, og sem fellur í svonefndu
Grefilsgili, frá Fnjóská á fjall upp. Síðan liggja merkin frá Grefilsgilsbotni, eftir beinni
línu út háfjallið, út í skarð það, sem liggur í gegnum fjallið úr InnraHöfðagilsbotninum, í svonefnda Grýtuskál.“ Merki til norðurs, gagnvart
„upprekstrarlandi“ milli Höfðagilja, ráðast af Innri-Höfðagilsá sem rennur í Höfðagili
og „liggur gil það þvert fyrir botninum á svonefndum Skarðsdal, allt uppá fjall það,
sem er Vestanvert við dalinn, og skilur áin Skarðsland frá Laufáskirkjulandi á fjall
upp.“ Bréfið er samþykkt vegna Laufásstaðarlands, Höfðagiljalands og Litlagerðis.
Vestan Skarðs en austan Pálsgerðis er jörðin Litlagerði í Dalsmynni. Merkjum
Litlagerðis er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 22. maí 1886 og þingl. 8 júní sama ár.
Bréfið er áritað um samþykki vegna Skarðs og Pálsgerðis. Eru merki til austurs og
norðausturs, gagnvart Skarði, þannig: „Að austan ræður Grefilslækur frá Fnjóská og
upp á háfjall“ og „Að norðan ræður fjallsbrúnin.“
Jörðin Pálsgerði liggur vestan Litlagerðis en austan Miðgerðis. Samkvæmt
landamerkjabréfi Pálsgerðis frá 24. maí 19886 og þingl. 8. júní sama ár, er merkjum
til norðurs er lýst í „fjallsbrúnina.“ Bréfið er áritað vegna Miðgerðis og Litlagerðis.
Jörðin Miðgerði, sem nú skiptist í Miðgerði I og II, liggur vestan Pálsgerðis og
austan Borgargerðis/Ártúns. Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 24. maí 1886 og
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þingl. 8. júní sama ár. Er merkjum til norðausturs lýst svo: „Að norðaustan ræður
fjallsbrúnin.“ Bréfið er áritað um samþykki vegna Borgargerðis og Pálsgerðis.
Jörðin Borgargerði/Ártún liggur norðan Miðgerðis og sunnan Syðri-Grundar.
Borgargerði er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 24. maí 1886 og þingl. 8. júní sama ár.
Það er áritað um samþykki vegna Grundar og Miðgerðis. Er merkjum til austurs lýst
þannig að „fjallsbrúnin ráði.“ Ártún var stofnað árið 1930.
Jörðin Grund, sem nú skiptist í Grund og Syðri-Grund, liggur norðan
Borgargerðis/Ártúns, sunnan Lómatjarnar og vestan Skarðs. Merkjum Grundar er
fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 24. maí 1886 og þingl. 8. júní sama ár. Það er áritað
um samþykki vegna Lómatjarnar, Laufáss og Borgargerðis. Í landamerkjabréfi
Grundar segir um merki til austurs, gagnvart Skarði: „Að austan ræður fjallsbrúnin.“ Í
yngra landamerkjabréfi fyrir Grund, frá árinu 1922, segir: „Að austan ræður
fjallseggin.“
Jörðin Lómatjörn liggur norðan Grundar, sunnan Hléskóga og vestan Skarðs.
Merkjum hennar er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 22. maí 1886 og þingl. 8. júní
sama ár. Það er áritað um samþykki vegna Grundar og Hléskóga. Samkvæmt
landamerkjabréfi eru merki til austurs, gagnvart Skarði, miðuð við fjallsbrúnina. Til
suðurs og norðurs er miðað við stefnu „á fjall upp.“
Jörðin Hléskógar liggur norðan Lómatjarnar, sunnan Kolgerðis og vestan
Skarðs. Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 23. apríl 1884 og þingl. 23. maí
1885. Það er áritað um samþykki vegna Kolgerðis, Grýtubakka og Lómatjarnar. Í
landamerkjabréfinu er merkjum til austurs lýst „á fjall upp.“
Jörðin Kolgerði liggur sunnan Grýtubakka, norðan Hléskóga og vestan Skarðs.
Henni er fyrst lýst í landamerkjabréfi frá 19. maí 1885 og þingl. 23. maí sama ár. Það
er áritað um samþykki vegna Hléskóga og Grýtubakka. Samkvæmt
landamerkjabréfinu ná mörk til austurs í Grýtuskál. Þessi merki eru í samræmi við
merki Grýtubakka eins og þeim er lýst í landamerkjabréfi þeirrar jarðar frá 3.
desember 1889 og þingl. 17. júní 1890.
Í þeim landamerkjabréfum sem að framan er vísað til er landamerkjum milli
jarða lýst „á fjall upp“ eða „að fjallsbrúnin ráði.“ Engar eldri heimildir liggja fyrir sem
mæla þeim merkjalýsingum í mót. Óbyggðanefnd telur að orðalag í framangreindum
heimildum, gagnkvæmar áritanir og staðhættir bendi til þessi að merki jarða í
Dalsmynni og í Höfðahverfi hafi verið talin ná saman, fremur en að þau lægju í
ákveðinni hæðarlínu svo sem haldið hefur verið fram af hálfu íslenska ríkisins.
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið telur óbyggðanefnd að umræddur
hluti af þjóðlendukröfusvæði íslenska ríkisins í máli þessu falli allur innan merkja
jarða. Sú afmörkun er óumdeild meðal gagnaðila íslenska ríkisins.
Verður þá næst fjallað sameiginlega um eignarréttarlega stöðu þessa
landsvæðis. Um þýðingu landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarhald á landi
vísast til fyrirliggjandi umfjöllunar Hæstaréttar og óbyggðanefndar um það efni, sjá
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m.a. yfirlit í kafla 6.1.1 í málum nr. 1-5/2005. Þannig liggur fyrir sú niðurstaða
Hæstaréttar að við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á
svæði sem þar er lýst, skipti almennt máli hvort um sé að ræða jörð eða annað
landsvæði. Þekkt sé að landamerkjabréf hafi ekki eingöngu verið gerð fyrir jarðir,
heldur einnig t.d. afrétti, sem ekki tengist sérstaklega tiltekinni jörð. Landamerkjabréf
fyrir jörð feli í sér ríkari sönnun fyrir því að um eignarland sé að ræða þótt jafnframt
verði að meta gildi hvers bréfs sérstaklega. Með því að gera landamerkjabréf hafi
menn ekki einhliða getað aukið við land sitt eða annan rétt. Þá hafi menn ekki
eingöngu markað sér landsvæði háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka,
afrétta og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu
þeirra.
Landamerkjabréf fyrir þær jarðir sem hér eru til umfjöllunar voru gerð í kjölfar
þess að landamerkjalög tóku gildi 1882. Svo sem áður var rakið telur óbyggðanefnd
fyrirliggjandi gögn ekki benda til annars en að merkjum sé þar rétt lýst.
Landamerkjabréf jarðanna eru í flestum tilvikum samþykkt af aðliggjandi jörðum eða
öfugt. Bréfin voru þinglesin, færð í landamerkjabók og á þeim byggt síðan um merki
jarðanna, án þess að séð verði að komið hafi fram athugasemdir yfirvalda eða
ágreiningur við nágranna sem máli skiptir við úrlausn þessa máls. Þetta bendir allt til
þess að lýsing merkja hafi verið í samræmi við það sem almennt var talið gilda. Þá er
og ljóst að eigendur jarðanna hafa um langa hríð haft réttmætar ástæður til að vænta
þess að merkjum sé þar rétt lýst.
Því er ekki lýst í Landnámu hversu langt inn til fjalla numið var á þessu svæði,
sbr. kafla 6.2, en sé tekið mið af staðháttum og fjarlægðum við túlkun
landnámslýsinga verður þó að telja líklegt að landsvæði það sem hér er til umfjöllunar
sé a.m.k. að hluta innan þess. Óbyggðanefnd hefur í fyrri úrskurðum tekið afstöðu til
þjóðlendukrafna sem grundvallast hafa á þögn eða óskýrleika landnámslýsinga,
tiltekinni hæð yfir sjávarmáli og engri eða takmarkaðri nýtingu lands, og þá fyrst og
fremst til sauðfjárbeitar. Skal þar sérstaklega vísað til úrskurða um Esju og Smjörfjöll,
sbr. mál nr. 3-4/2004 á svæði 4 og 2-3/2005 á svæði 5. Þar var því hafnað að slík
atriði ein og sér leiddu til frávika frá þeirri meginreglu að landamerkjabréf jarðar
afmarki eignarland. Afstaða óbyggðanefndar að þessu leyti liggur því fyrir og
fyrirliggjandi dómar Hæstaréttar gefa ekki tilefni til stefnubreytingar.
Ekki eru heimildir um annað en að umræddar jarðir hafi verið byggðar og
nýttar eftir búskaparháttum og aðstæðum á hverjum tíma. Innan þeirra marka sem hér
er byggt á um landamerki hafa eigendur farið með umráð og hagnýtingu og gert
ráðstafanir með löggerningum á sama hátt og gildir um eignarland almennt.
Fjalllendið hefur þar ekki verið undanskilið, enda þótt nýting þar hafi verið
takmörkuð. Engin gögn benda til þess að land á þjóðlendukröfusvæði íslenska
ríkisins, innan merkja jarða, hafi aðra eignarréttarlega stöðu en annað land þeirra.
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Loks verður fyrirkomulag smölunar á þessu svæði ekki talið hafa eignarréttarlega
þýðingu.
Að öllu framangreindu virtu hefur af hálfu íslenska ríkisins ekki verið sýnt
fram á að á þessu landsvæði sé þjóðlenda. Rannsókn óbyggðanefndar leiðir einnig til
þeirrar niðurstöðu að þar sé eignarland, án þess þó að tekin sé afstaða til þess hver fari
með þau eignarréttindi, sbr. 7. gr. laga nr. 58/1998. 682 Með vísan til sama ákvæðis ber
jafnframt að taka skýrt fram að í umfjöllun óbyggðanefndar felst ekki afstaða til
merkja á milli eignarlanda.
Það er því niðurstaða óbyggðanefndar að land það sem eigendur Skarðs,
Litlagerðis, Pálsgerðis, Miðgerðis I og II, Borgargerðis/Ártúns, Grundar og SyðriGrundar, Lómatjarnar, Hléskóga og Kolgerðis gera kröfu um eignarrétt að svo sem
því er að framan lýst, teljist ekki til þjóðlendu í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr.,
laga nr. 58/1998.
6.11 Um málskostnað
Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga nr. 58/1998 hefur óbyggðanefnd lagt mat á það
hvað telja megi nauðsynlegan kostnað vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni í máli
þessu. Við það mat hefur nefndin m.a. litið til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eigi að gæta, hafi sameinast um aðstoð lögmanns og annarra sérfræðinga, enda
rekist hagmunir ekki á. Við mat á fjárhæð kostnaðar hefur nefndin enn fremur litið til
þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald fyrir hagsmunagæslu í máli
þessu.
Í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. nóvember 2007 í máli nr.
5073/2007 gaf óbyggðanefnd lögmönnum málsaðila kost á að leggja fram slíka
sundurliðun málskostnaðarreikninga að unnt væri að ákvarða málskostnað til einstakra
málsaðila, fremur en sameiginlega. Hafi slík gögn legið fyrir eða borist er úrskurður
um málskostnað í kafla 7 hér á eftir ákvarðaður til einstakra málsaðila en ella
sameiginlega.
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Sbr. einnig lokakafla í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar (í viðauka).
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Landsvæði það sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Upprekstrarland milli Höfðagilja, er
þjóðlenda í skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998:
Ytri-Höfðagilsá er fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og þangað til
gilið klofnar. Þaðan er tekin bein stefna til háfjallsbrúnar. Síðan er
fjallsbrúninni fylgt, og í því sambandi miðað við hreppamörk og sömu
afmörkun til vesturs í kröfugerð Prestsetrasjóðs, að SyðriHöfðagilsbotni og Syðri-Höfðagilsá þangað til hún fellur í Dalsá. Loks
er Dalsá fylgt þar til Ytri-Höfðagilsá fellur í hana.
Sama landsvæði er í afréttareign eigenda jarðarinnar Laufáss, sbr. 2. mgr. 5.
gr. og c-lið 7. gr. sömu laga.
Landsvæði þar sem afmarkað er hér á eftir, þ.e. Almenningur, er þjóðlenda í
skilningi 1. gr., sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998.
Að norðanverðu er Eilífsá fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og
þangað sem Eilífsárgilið beygist í krók suður á við. Þá eftir beinni línu
úr gilskróknum upp á háfjallið. Að sunnanverðu er Ytri-Höfðagilsá
fylgt þaðan sem hún fellur í Dalsá og þangað til gilið klofnar. Þaðan er
tekin bein stefna til háfjallsbrúnar. Til vesturs, á milli framangreindra
norður- og suðurmerkja, er háfjallinu fylgt og í því sambandi miðað
við hreppamörk og sömu afmörkun til vesturs í kröfugerð
Þingeyjarsveitar. Til austurs er miðað við Dalsá, þaðan sem YtriHöfðagilsá fellur í hana og þangað sem Eilífsá fellur í hana.
Sama landsvæði er afréttur jarða í Hálshreppi, sbr. 1. mgr. 5. gr. og b-liðar 7.
gr. laga nr. 58/1998. Um rétt til upprekstrar á afréttinn og annarra hefðbundinna nota
sem afréttareign fylgja fer eftir ákvæðum laga þar um, sbr. 5. gr. laga nr. 58/1998.
Gerður er almennur fyrirvari um hnitasetningu þjóðlendulína að liðnum
málsskotsfrestum eða að fenginni dómsniðurstöðu. Þá getur skipan þjóðlendu innan
staðarmarka sveitarfélaga komið til endurskoðunar.
Málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins vegna þóknunar málflytjenda þeirra
greiðist úr ríkissjóði, sbr. 17. gr. laga nr. 58/1998, og ákvarðast svo:
Eigendur Ártúns, Hvamms, Borgargerðis, Miðgerðis II, Pálsgerðis, Brekku,
Gils, Grenivíkur, Grímness, Hóls, Keflavíkur, Kussungsstaða, Láturs, Svínárness,
Tindriðastaða, Þönglabakka, Finnastaða I-II, Hjalla, Hléskóga, Hringsdals, Jarlsstaða,
Kolgerðis, Litlagerðis, Skarðs, Lómatjarnar, Skers, Steindyra, Prestsetrasjóður vegna
Upprekstrarlands milli Höfðagilja og eigendur Þverár, kr. 2.500.000 vegna Ólafs
Björnssonar hrl.
683

Sjá til skýringar fylgiskjal nr. I (Kort). Við afmörkun þjóðlendu í hverju máli fyrir sig er miðað við
orðalag í fyrirliggjandi heimildum um það landsvæði sem til meðferðar er. Blæbrigðamunur kann því
að vera á lýsingum á sömu línu á milli einstakra mála.
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Eigendur Brettingsstaða I-II, Jökulsár og Víkur kr. 900.000, vegna Ragnars
Aðalsteinssonar hrl.
Þingeyjarsveit vegna Almennings, eigendur Eyvindarár, Heiðarhúsa, Hofs,
Vestari-Króka, Þverár og Þúfu, kr. 900.000 vegna Sigurðar Jónssonar hrl.
Eigendur Miðgerðis I, Grundar og Syðri-Grundar, kr. 750.000 vegna Óskars
Sigurðssonar hrl.
Eigendur Grýtubakka I-II kr. 750.000 vegna Jóns Höskuldssonar hrl.
Útlagður kostnaður málsaðila, annarra en fjármálaráðherra vegna íslenska
ríkisins, utan þóknunar lögmanna, hefur þegar verið endurgreiddur úr ríkissjóði, sbr.
17. gr. laga nr. 58/1998.

Karl Axelsson
Benedikt Bogason

Hulda Árnadóttir
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VIÐAUKI
Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málum nr. 1-7/2000 (Uppsveitir Árnessýslu) og
1-5/2001 (Sveitarfélagið Hornafjörður).
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II. Aðilaskrá
Þjóðlendur

Fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins

Almenningur á Flateyjardalsheiði

Þingeyjarsveit

Ártún

Benedikt Steinar Sveinsson

Ártún

Kristín Björg Sigurðardóttir

Bárðartjörn

Þorsteinn Arnar Jóhannesson

Borgargerði

Benedikt Steinar Sveinsson

Borgargerði

Kristín Björg Sigurðardóttir

Brekka

Grýtubakkahreppur

Brettingsstaðir I

Adda Kristrún Gunnarsdóttir

Brettingsstaðir I

Ingveldur Gunnarsdóttir

Brettingsstaðir I

Óli B. Gunnarsson

Brettingsstaðir I

Tryggvi Gunnarsson

Brettingsstaðir II

Elísa Eydís Gunnarsdóttir

Brettingsstaðir II

Guðmundur Gunnarsson

Brettingsstaðir II

Gunnar Gunnarsson

Brettingsstaðir II

Hafliði Gunnarsson

Brettingsstaðir II

Sigurbjörg Bjarnadóttir

Brettingsstaðir II

Skúli Gunnarsson

Brettingsstaðir II

Svala Björgvinsdóttir

Brettingsstaðir II

Örn Björn Guðmundsson

Eyvindará

Þingeyjarsveit

Finnastaðir I

Bessi Jóhannsson

Finnastaðir I

Guðjón Þórhallsson

Finnastaðir I

Gunnhildur Garðarsdóttir

Finnastaðir I

Gunnlaugur Þórhallsson

Finnastaðir I

Ingunn Jónsdóttir

Finnastaðir I

Jakobína Þórhallsdóttir

Finnastaðir I

Sigríður Crawford Victorsdóttir

Finnastaðir I

Svava Jóhannsdóttir

Finnastaðir I

Svavar Þ. Þórhallsson

Finnastaðir I

Þórhallur Jóhannsson
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Finnastaðir II

Friðrik Eyfjörð Jónsson

Gil

Grýtubakkahreppur

Grenivík

Grýtubakkahreppur

Grímsnes

Grýtubakkahreppur

Grund

Guðrún Fjóla Helgadóttir

Grýtubakki I

Guðrún Valdís Eyvindsdóttir

Grýtubakki I

Sigurður Jónas Baldursson

Grýtubakki II

Pólarhestar ehf.

Heiðarhús

Þingeyjarsveit

Hjalli

Brynhildur Friðbjörnsdóttir

Hjalli

Erla Friðbjörnsdóttir

Hjalli

Hólmfríður Friðbjörnsdóttir

Hjalli

Jón Friðbjörnsson

Hjalli

Ólína H. Friðbjörnsdóttir

Hléskógar

Birna Kristín Friðriksdóttir

Hléskógar

Guðbergur Egill Eyjólfsson

Hof

Þingeyjarsveit

Hóll

Grýtubakkahreppur

Hringsdalur

Kári Kárason

Hvammur

Grýtubakkahreppur

Jarlsstaðir

Anna Margrét Bjarnadóttir

Jarlsstaðir

Friðrik Gunnar Bjarnason

Jarlsstaðir

Kristinn Bjarnason

Jarlsstaðir

Steinlaug Sigríður Bjarnadóttir

Jökulsá

Elsa Grímsdóttir

Jökulsá

Margrét A. Ingvarsdóttir

Jökulsá

Ólafur Helgi Grímsson

Jökulsá

Sigrún Lovísa Grímsdóttir

Keflavík

Grýtubakkahreppur

Kolgerði

Benedikt Davíðsson

Kolgerði

Finnbjörg Guðmundsdóttir

Kussungsstaðir

Grýtubakkahreppur

Látur

Grýtubakkahreppur

Litlagerði

Skarð Dalsmynni ehf.
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Lómatjörn

Guðný Sverrisdóttir

Lómatjörn

Sigríður Sverrisdóttir

Lómatjörn

Valgerður Sverrisdóttir

Miðgerði I

Sævar Magnússon

Miðgerði II

Benedikt Steinar Sveinsson

Miðgerði II

Kristín Björg Sigurðardóttir

Pálsgerði

Benedikt Steinar Sveinsson

Pálsgerði

Kristín Björg Sigurðardóttir

Skarð

Skarð Dalsmynni ehf.

Sker

Aðalbjörg Jóhannesdóttir

Sker

Anna Halla Jóhannesdóttir

Sker

Anna Lísbet Axelsdóttir

Sker

Ásgeir Axelsson

Sker

Ásmundur Halldór Einarsson

Sker

Ósk Hallsdóttir

Sker

Pétur Axelsson

Sker

Sigríður Axelsdóttir

Sker

Sigurlína Axelsdóttir

Sker

Steinunn Axelsdóttir

Steindyr

Kristján Óskarsson

Svínárnes

Grýtubakkahreppur

Svínárnes

Kári Kárason

Syðri-Grund

Sævar Magnússon

Tindriðastaðir

Grýtubakkahreppur

Upprekstrarland milli Höfðagilja

Prestsetrasjóður

Vestari-Krókar

Arnór Erlingsson

Vestari-Krókar

Elín Eydal

Vík

Ásta Pétursdóttir

Þúfa

Arnór Erlingsson

Þúfa

Elín Eydal

Þverá í Hvalvatnsfirði

Elín Þórhallsdóttir

Þverá í Dalsmynni

Arnór Erlingsson

Þverá í Dalsmynni

Elín Eydal

Þönglabakki

Grýtubakkahreppur
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III. Skjalaskrá 1
Lagt fram af Andra Árnasyni hrl. f.h. fjármálaráðherra:
1
Kröfulýsing, dags. 1.11.2006.
1(1)
Skjalaskrá, ódags. en móttekin 7.11.2006.
1(2)
Tilvísanaskrá, dags. 1.11.2006.
1(3)
Bréf óbyggðanefndar til fjármálaráðherra, dags. 15.6.2006. Tilkynning um meðferð á svæði VI.
1(4)
Beiðni lögmanns fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um frest til skila á
þjóðlendukröfum á svæði VI, austanvert Norðurland, dags. 6.9.2006.
1(5)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frestur veittur til að
skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 14.9.2006.
1(6)
Bréf óbyggðanefndar til lögmanns fjármálaráðuneytisins, frekari frestur veittur
til að skila kröfulýsingum á svæði VI, dags. 12.10.2006.
1(7)
Greinargerð fjármálaráðuneytisins fyrir hönd íslenska ríkisins, dags. 11.6.2007.
1(8)
Hrd. 329/2005. Varðandi mörk Grýtubakka I-II og Grenivíkur á Leirdalsheiði,
dags. 21.9.2006.
1(9)
Bréf fjármálaráðuneytisins til óbyggðanefndar um þjóðlendukröfur á svæði VI,
austanvert Norðurland, dags. 1.11.2006.
1(10)
Yfirlýsing vegna leiðréttingar á staðsetningu kröfulínupunkts 10A á korti, ásamt
a-b
korti, dags. 22.1.2008.
1(11)
Yfirlýsing vegna leiðréttingar á staðsetningu kröfulínupunkts 19 á korti, ásamt
korti sjá skjal 1(10), dags. 22.1.2008.
Lagt fram af óbyggðanefnd:
2
Yfirlit Þjóðskjalasafns Íslands yfir heimildaleit í óprentuðum (A-skjöl) og
prentuðum (B-skjöl) frumgögnum, dags. 16.11.2007.
Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
2(1)
Almenningur á Flateyjardalsheiði, dags. 6.12.1882. (Merkt 1), ásamt óstaðfestri
a-b
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(2)
Bárðartjörn í Höfðahverfi, dags. 26.5.1902. (Merkt 2), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(3)
Borgargerði, dags. 24.5.1886. (Merkt 3 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(4)
Botn í Fjörðum, dags. 17.1.1890. (Merkt 4 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(5)
Brekka í Fjörðum, dags. 19.11.1889. (Merkt 5 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(6)
Brettingsstaðir í Hálshreppi, dags. 14.4.1885. (Merkt 6 a-b).
2(7)
Eyvindará (Laufáshagi) á Flateyjardal, dags. 5.5.1886. (Merkt 7 a-b).
2(8)
Finnastaðir á Látraströnd, dags. nóv.1883. (Merkt 8 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(9)
Garðsvík, vegna lands milli Mógilja. Landamerkjamál milli Garðsvíkur og Miðvíkur, dags. 7.9.1938. (Merkt 9 a-d).
2(10)
Gil í Fjörðum, dags. 19.5.1885. (Merkt 10), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslua-b
manninum á Húsavík.
2(11)
Dómur milli Grenivíkur og Jarlsstaða annars vegar og Hvamms hins vegar, dags.
a-b
21.9.1883. (Merkt 11 a-k), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á
Húsavík.
2(12)
Grenivík í Höfðahverfi, dags. 14.5.1890. (Merkt 12 a-b), ásamt óstaðfestri uppa-b
skrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(13)
Grímsnes á Látraströnd, dags. 16.6.1884. (Merkt 13), ásamt óstaðfestri uppskrift
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frá sýslumanninum á Húsavík.
Grund, dags. 24.5.1886. (Merkt 14 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Grund, dags. 3.7.1922. (Merkt 15).
Grýtubakki í Höfðahverfi, dags. 3.12.1889. (Merkt 16), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Heiðarhús á Flateyjardalsheiði, dags. 5.5.1886. (Merkt 17), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hjalli á Látraströnd, dags. jan.1884. (Merkt 18 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Hléskógar í Höfðahverfi, dags. 23.4.1884. (Merkt 19 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hof í Flateyjardal, dags. 2.1.1884. (Merkt 20 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Hóll í Fjörðum, dags. 21.9.1889. (Merkt 21 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Hringsdalur á Látraströnd, dags. 3.1.1890. (Merkt 22 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Hvammur í Höfðahverfi, dags. 31.5.1884. (Merkt 23 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Kolgerði í Höfðahverfi, dags. 19.5.1885. (Merkt 25 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Höfði í Höfðahverfi, dags. 19.5.1885. (Merkt 26 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Jarlsstaðir í Höfðahverfi, dags. 12.6.1890. (Merkt 27), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Jökulsá á Flateyjardal, dags. 31.3.1890. (Merkt 29), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Jökulsá á Flateyjardal, dags. 25.6.1922. (Merkt 30), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Kaðalsstaðir í Fjörðum, dags. 10.6.1889. (Merkt 31), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Kambsmýrar á Flateyjardalsheiði, dags. 20.4.1885. (Merkt 32 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Kussungsstaðir í Fjörðum, dags. 23.11.1889. (Merkt 33 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Laufás, dags. 23.1.1893. (Merkt 34 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Laufáskirkjuland, dags. 5.5.1886. (Merkt 35 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
sýslumanninum á Húsavík.
Litlagerði í Dalsmynni, dags. 22.5.1886. (Merkt 36), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Pálsgerði í Dalsmynni, dags. 24.5.1886. (Merkt 37 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Lómatjörn í Höfðahverfi, dags. 22.5.1886. (Merkt 38), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Miðgerði, dags. 24.5.1886. (Merkt 39), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Skarð í Dalsmynni, dags. 13.3.1886. (Merkt 40 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
frá sýslumanninum á Húsavík.
Sker/Þernusker á Látraströnd, dags. 22.8.1883. (Merkt 41 a-b), ásamt óstaðfestri
uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Svínárnes á Látraströnd, dags. 10.10.1883. (Merkt 42), ásamt óstaðfestri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
Tindriðastaðir í Fjörðum, dags. 1.6.1886. (Merkt 43), ásamt óstaðfestri uppskrift
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a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(42)
Vestari-Krókar á Flateyjardalsheiði, dags. 7.5.1886. (Merkt 44 a-b), ásamt óstaða-b
festri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(43)
Vestari Krókar á Flateyjardalsheiði, dags. 9.12.1922. (Merkt 45), ásamt óstaða-b
festri uppskrift frá sýslumanninum á Húsavík.
2(44)
Vík á Flateyjardal, dags. 24.3.1890. (Merkt 46 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(45)
Vík á Flateyjardal, dags. 1.6.1922. (Merkt 47).
2(46)
Þúfa á Flateyjardalsheiði, dags. 4.1.1883. (Merkt 48), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(47)
Þverá í Dalsmynni, dags. 4.1.1883. (Merkt 49 a-b), ásamt óstaðfestri uppskrift
a-b
frá sýslumanninum á Húsavík.
2(48)
Þverá í Fjörðum, dags. 1.6.1886. (Merkt 50), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
2(49)
Þönglabakki í Fjörðum, dags. 16.12.1889. (Merkt 51).
2(50)
Keflavík í Fjörðum, dags. 16.1.1890. (Merkt 56), ásamt óstaðfestri uppskrift frá
a-b
sýslumanninum á Húsavík.
Jarðabréf á Þjóðskjalasafni (skjalaflokkur A.2.):
2(51)
Landamerkjabréf Botns í Þorgeirsfirði, dags. 17.1.1890. (Merkt 1 a-b).
2(52)
Umsögn um landamerki Grenivíkur og Hvamms, dags. 20.12.1833, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 2).
2(53)
Landamerkjabréf Keflavíkur, dags. 16.1.1890. (Merkt 3).
Afsals- og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
2(54)
Sala á hálfu Skarði, tekið er fram um afrétt, dags. 7.7.1829, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 1 a-b).
Fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur A.5.):
2(55)
Jarðamat 1804 úr Hálshreppi: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús, Brettingsa-b
staðir, Jökulsá, Vík, Hof, Kambsmýrar, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-j).
2(56)
Jarðamat 1804 úr Grýtubakkahreppi: Grenivík, Finnastaðir, Hjalli, Hringsdalur,
a-b
Svínárnes, Steindyr, Miðhús, Sker, Grímsnes, Látur, Keflavík, Hóll í Fjörðum,
Botn, Þönglabakki, Brekka, Eyri/Arnareyri, Tindriðastaðir, Kaðalsstaðir, Þverá,
Kussungsstaðir, Gil, Jarlsstaðir, Hvammur, Bárðartjörn, Grýtubakki, Grýta, Kolgerði, Hlíðskógar/Hléskógar, Lómatjörn, Grund, Borgargerði, Miðgerði, Pálsgerði, Litlagerði, Skarð, Laufás, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-kk).
2(57)
Jarðamat í Hálshreppi 1849: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús, Eyvindará,
a-b
Brettingsstaðir, Jökulsá, Vík og Hof. Í sveitarlýsingu er Hálshreppur sagður að
kalla sjálffær að afréttarlandi og lýst er gæðum og ókostum sveitarinnar, ásamt
uppskrift. (Merkt 1 a-f).
2(58)
Jarðamat í Grýtubakkahreppi 1849: Laufás, Höfði, Grenivík með Grenivíkura-b
koti, Finnastaðir, Hjalli, Hringsdalur, Svínárnes, Steindyr, Sker með Miðhúsum,
Grímsnes, Látur, Keflavík, Botn, Hóll í Þorgeirsfirði, Þönglabakki, Brekka,
Eyri/Arnareyri, Kaðalsstaðir, Tindriðastaðir, Þverá, Kussungsstaðir, Gil, Jarlsstaðir, Hvammur, Bárðartjörn, Grýtubakki, Grýta, Kolgerði, Hléskógar, Lómatjörn, Grund, Borgargerði, Miðgerði, Pálsgerði, Litlagerði og Skarð. Prestssetrin
Laufás og Höfði áttu jarðir og ítök á þessu svæði, en ekki er vikið að því jarðalýsingunum. Í sveitarlýsingu segir, að sveit þessi eigi afréttarland fyrir sig, ásamt
uppskrift. (Merkt 2 a-q).
2(59)
Jarðamat í Hálshreppi 1916-1918: Þverá, Þúfa, Vestarikrókar, Heiðarhús,
Eyvindará. Kambsmýrar. (Merkt 3 a-e).
2(60)
Jarðamat í Flateyjarhreppi 1916-1918: Hof, Brettingsstaðir, Jökulsá. Vík. (Merkt
4 a-d).
2(61)
Jarðamat í Grýtubakkahreppi 1916-1918: Laufás, Grenivík, Finnastaðir, Hjalli,
Hringsdalur, Svínárnes, Steindyr, Sker, Grímsnes, Látur, Keflavík, Hóll, Botn,
Þönglabakki, Brekka, Tindriðastaðir, Þverá, Kaðalsstaðir, Kussungsstaðir, Gil,
Jarlsstaðir, Hvammur, Bárðartjörn, Grýtubakki, Kolgerði, Hléskógar, Lómatjörn,
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Grund, Borgargerði, Miðgerði, Pálsgerði, Litlagerði, Skarð. Athugandi er að í
lýsingu Hóls í Þorgeirsfirði er vitnað til landamerkjabréfs, þinglýsts 1890, en
það bréf finnst ekki. Hins vegar var á því ári þinglýst bréfi Hóls í Höfðahverfi.
Virðist því hafa verið um einhvern rugling að ræða. (Merkt 5 a-cc).
Bréfabækur, bréfasöfn og gerðabækur sýslumanna, hreppa og sáttanefnda (skjalaflokkur
A.6.):
2(125) Manntalsþing að Grýtubakka, dags. 27.5.1739. Lesin upp lögfesta ábúandans á
a-b
Pálsgerði, ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-c).
2(126) Manntalsþing að Hálsi í Fnjóskadal, dags. 23.5.1788. Talið bráðnauðsynlegt að
a-b
peningastyrkur fáist til þess að Heiðarhús leggist ekki í eyði en það er talið
mikilvægt ferðamönnum að byggð haldist þar, ásamt uppskrift. (Merkt 17 a-c).
2(127) Manntalsþingsréttur að Grýtubakka í Höfðahverfi, dags. 17.5.1794. Ábúandi
a-b
Grímsness klagar að hreppsbúar nokkrir leggi það í vana sinn að sleppa afréttarlömbum sínum í Grímsnesland, ásamt uppskrift. (Merkt 21 a-b).
2(128) Manntalsþingsréttur að Svalbarði við Eyjafjörð, dags. 22.5.1797. Bóndinn á
a-b
Gautsstöðum kvartar yfir því að íbúar þingsóknarinnar reki ekki ótemjur sínar á
afrétt á sumrum, ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
2(129) Manntalsþingréttur á Grýtubakka, dags. 19.5.1806. Áhrærandi greiðslu fyrir
a-b
unnið greni í Draflastaðalandeign, ásamt uppskrift. (Merkt 30).
2(130) Manntalsþingréttur á Grýtubakka, dags. 22.4.1807. Áhrærandi greiðslu fyrir
a-b
unnið greni í afrétt Laufáskirkju á milli svokallaðra Höfðagilja við Flateyjardalsheiði, ásamt uppskrift. (Merkt 31 a-b).
2(131) Manntalsþingsréttur á Hálsi í Fnjóskadal, dags. 27.5.1811. Úrskurður sýslua-b
manns um að hreppstjórar eigi að hafa umsjón með rekstri á afréttir, ásamt uppskrift. (Merkt 36 a-c).
2(132) Landamerkjadómur að Jarlsstöðum, dags. 21.5.1970. Fyrir tekið málið nr.
1/1970 að ákveða merkivörður á landamærum Grenivíkur og Jarlsstaða vegna
þess að landamerkjavörður þær sem umgetur í landamerkjabréfum jarðanna eru
nú horfnar. (Merkt 58 a-b).
2(148) Manntalsþing að Grýtubakka í Höfðahverfi, dags. 8.6.1735. Upplesin lögfesta
a-b
fyrir Grenivík ásamt landi jarðarinnar á Leirdalsheiði, þ.e. Trölladal allan og
Grenivíkurtungur, ásamt uppskrift. (Merkt 8 a-c).
2(149) Manntalsþing að Grýtubakka í Höfðahverfi, dags. 2.5.1798. Lesin upp lögfesta
a-b
Grenivíkur. Takmarka getið, ásamt uppskrift. (Merkt 25).
Kirknaskjöl (skjalaflokkur A.7.):
2(62)
Afhending Laufáss 1550?. Þar kemur eftirfarandi fram: „Kÿrkia J Lauffäse þa
Sr. Jon Sugurdsson tok vid, Enn Hra Olafur afhendti Ā allt heima land, og Jarder
sem Mäldagar Vÿsa til. ...“ Uppskriftin er staðfest á Hólum, dags. 30.4.1678.
(Merkt 1 a-b).
2(63)
Úttekt Laufáss, dags. 29.5.1676. Talin eru kúgildi á kirkjujörðum: Nolli,
Þorsteinsstöðum, Lómatjörn, Grund, Pálsgerði, Borgargerði, Miðgerði og
Eyvindará. (Merkt 2 a-c).
2(64)
Vísitasía Björns Þorleifssonar biskups í Laufási, dags. 21.5.1701, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 3 a-d).
2(65)
Afrit af skilum Geirs Markússonar á tekjum Laufáskirkju, dags. 2.9.1730, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 4 a-c).
2(66)
Greinargerð um Laufásprestakall 1782, ásamt uppskrift. (Merkt 5 a-b).
a-b
2(67)
Greinargerð um Laufássprestakall 1795, ásamt uppskrift. (Merkt 6 a-b).
a-b
2(68)
Lögfesta Jóns Magnússonar á Laufásprestakalli, gerð eftir 1637, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 7 a-b).
2(69)
Lögfesta Markúsar Geirssonar á Laufásprestakalli, dags. 22.4.1678, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 8 a-b).
2(70)
Lögfesta Þorsteins Geirssonar á Laufásprestakalli 1686, ásamt uppskrift. (Merkt
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9 a-b).
Lögfesta Geirs Markússonar á Laufásprestakalli 1713, ásamt uppskrift. (Merkt
10 a-b).
Lögfesta Stefáns Einarssonar á Laufásprestakalli, dags. 11.5.1751, ásamt uppskrift. (Merkt 11 a-b).
Lögfesta Jóns Vídalíns á Laufásstað, dags. 1.6.1764, ásamt uppskrift. (Merkt 12
a-c).
Lögfesta Jóns Egilssonar á Laufásstað, dags. 11.6.1770, ásamt uppskrift. (Merkt
13 a-b).
Lögfesta Stefáns Halldórssonar á Laufásstað, dags. 11.5.1786. Lögfestan er að
mestu samhljóða næstu lögfestum á undan. Þó er ágangurinn á Kussungsstöðum
ekki nefndur sérstaklega. (Merkt 14 a-b).
Lögfesta Hannesar Schevings á Laufásstað, dags. 2.5.1798. Lögfestan er áþekk
lögfestu Stefáns Halldórssonar. Þó segir um selförina: „Selland edur Selför á
Flateiardals Heide edur Króka Fialle, ...“ (Merkt 15 a-c).
Lögfesta Gunnars Hallgrímssonar á Laufásstað, dags. 19.6.1818. Lögfestan er
öðru vísi uppbyggð en hinar fyrri en innihald hið sama og í þeim síðustu, nema
selstaðan á Flateyjardalsheiði er sögð í Krókalandi. (Merkt 16 a-b).
Lögfesta Gunnars Gunnarssonar á Laufásstað, dags. 22.5.1840. (Merkt 17 a-c).
Lögfesta Gunnars Gunnarssonar á Laufásstað, dags. 21.5.1841. (Merkt 18 a-b).
Byggingarbréf fyrir Eyvindará 1823, ásamt uppskrift. (Merkt 19 a-b).
Laufásprestur leigir Brettingsstaðabónda Eyvindarárland, dags. 3.12.1878.
(Merkt 20).
Byggingarbréf fyrir Heiðarhúsum, dags. 14.3.1876. (Merkt 21 a-b).
Vitnisburður Vigdísar Grímsdóttur um landamerki Kussungsstaða, dags.
2.9.1747, ásamt uppskrift. (Merkt 22).
Lögfesta Jóns Egilssonar Laufásprests á Kussungsstöðum, dags. 17.7.1776,
ásamt uppskrift. (Merkt 23).
Skjöl varðandi Kussungsstaði 1822 með afritum eldri skjala. Fyrst er byggingarbréf, dags. 6.6.1822. Þar kemur ekkert fram um mörk jarðarinnar, en hún er sögð
kölluð Laufáskirkju heimaland. Þá er lögfesta, dags. 6.6.1822. Þá er ýmislegt
varðandi rekann Eyrarstúf, ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-d).
Bann Laufássprests við grasatekju í landinu milli Höfðagilja, dags. 6.6.1842,
ásamt uppskrift. (Merkt 25 a-b).
Leigusamningur um landið milli Höfðagilja til tveggja ára, 1882-1884, dags,
15.6.1882. Laufásprestur leigusali (Merkt 26).
Lýsing á merkjum Almennings á Flateyjardalsheiði, ódags, ásamt uppskrift.
(Merkt 27).
Vitnisburður Sigurðar Hallgrímssonar og Þorkels Bjarnasonar um land Kaðalsstaða í Fjörðum í ágúst 1694, ásamt uppskrift. (Merkt 28).
Afrit af samþykkt gerðri á Höfða í Höfðahverfi að setja ágreining milli Kaðalsstaða og Grýtubakka í dóm, dags. 5.8.1694, ásamt uppskrift. (Merkt 29).
Afrit af úrskurði í landamerkjadeilu Kaðalsstaða og Grýtubakka, dags.
15.4.1695, ásamt uppskrift. (Merkt 30 a-b).
Vitnisburður um land Kaðalsstaða, dags. 13.4.1695, ásamt uppskrift. (Merkt 31).
Mótmæli Hallgríms Thorlaciusar prests á Hrafnagili gegn lögfestu Halldórs
Pálssonar á Grýtubakka, dags. 28.9.1840, ásamt uppskrift. (Merkt 32 a-b).
Bréf Steingríms Jónssona biskups til Hallgríms Thorlaciusar prests á Hrafnagili
vegna deilu um Kaðalsstaðasel, dags. 12.3.1841, ásamt uppskrift. (Merkt 33 ab).
Afrit af lögfestu séra Erlends Jónssonar á Hrafnagili fyrir Kaðalsstöðum með
Kaðalsstaðaseli, dags. 11.5.1773. Mörk ekki tiltekin, ásamt uppskrift. (Merkt 34
a-b).
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2(96)

Landamerkjabréf Kaðalsstaða, dags. 10.6.1889, í frumriti. Samþykkt af
eigendum Grýtubakka, Þverár, Tindriðastaða og Brekku og umráðamanni reka
Laufásskirkju. (Merkt 35 a-b).
Vísitasíubækur biskupa (skjalaflokkur A.8.):
2(97)
Grýtubakki [1590]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590-1616,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 1).
2(98)
Hrafnagil [1595]. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar 1590-1616,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-c).
2(99)
Laufás 1631. Vísitasíubók Þorláks Skúlasonar 1631, ásamt uppskrift. (Merkt 3
a-b
a-d).
2(100) Hrafnagil [1662]. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 4 a-b).
2(101) Höfði í Höfðahverfi [1665]. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 5 a-b).
2(102) Grýtubakki, dags. 11.7.1675. Vísitasíubók Gísla Þorlákssonar 1659-1683, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 6 a-b).
2(103) Hrafnagil, dags. 27.4.1685. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 7 a-e).
2(104) Laufás, dags. 10.4.1686. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 8 a-e).
2(105) Grýtubakki, dags. 12.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 9 a-b).
2(106) Höfði í Höfðahverfi, dags. 12.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 10 a-b).
2(107) Laufás, dags. 13.8.1687. Vísitasíubók Jóns Vigfússonar 1685-1687, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 11 a-c).
2(108) Laufás, dags. 4.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 12 a-c).
2(109) Grýtubakki, dags. 4.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 13 a-c).
2(110) Höfði í Höfðahverfi 5. ágúst 1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694a-b
1695, ásamt uppskrift. (Merkt 14 a-c).
2(111) Hrafnagil, dags. 12.8.1694. Vísitasíubók Einars Þorsteinssonar 1694-1695,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 15 a-d).
2(112) Grýtubakki, dags. 19.5.1702. Vísitasíubók Björns Þorleifssonar 1699-1710,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 16 a-e).
2(113) Laufás, dags. 11.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 17 a-d).
2(114) Höfði í Höfðahverfi, dags. 12.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 18 a-c).
2(115) Grýtubakki, dags. 12.8.1715. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 19 a-b).
2(116) Hrafnagil, dags. 25.8.1718. Vísitasíubók Steins Jónssonar 1713-1735, ásamt
a-b
uppskrift. (Merkt 20 a-c).
2(117) Höfðakirkja í Höfðahverfi, dags. 26.8.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfsa-b
sonar 1747-1750, ásamt uppskrift. (Merkt 21 a-d).
2(118) Grýtubakki, dags. 27.6.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 22 a-c).
2(119) Þönglabakki, dags. 5.8.1748. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 23 a-b).
2(120) Hrafnagil, dags. 5.7.1749. Vísitasíubók Halldórs Brynjólfssonar 1747-1750,
a-b
ásamt uppskrift. (Merkt 24 a-c).
2(121) Laufás, dags. 30.8.1760. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
a-b
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
25 a-e).
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2(122)
a-b

Hrafnagil, dags. 4.9.1761. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
26 a-c).
2(123) Hrafnagil, dags. 1.8.1769. Vísitasíubók Gísla Magnússonar 1757-1769, Jóns
a-b
Teitssonar 1781 og Sigurðar Stefánssonar 1790-1794, ásamt uppskrift. (Merkt
27 a-c).
2(124) Grýtubakki í Höfðahverfi, dags. 12.8.1828. Vísitasíubók Steingríms Jónssonar
a-b
og Helga Thordersens 1828-1850, ásamt uppskrift. (Merkt 28 a-d).
Skjalasöfn presta og prófasta (skjalaflokkur A.9.):
2(174) Gil í Fjörðum. Prófastsvísitasía í Höfða 1753, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-c).
a-b
2(175) Höfði. Afhending staðar 1760. Afhentur dómur og málsskjöl varðandi reka milli
a-b
Fossár og Skerðulækjar, ásamt uppskrift. (Merkt 2 a-b).
2(176) Gil í Fjörðum. Afhending Höfða 1804: Um byggingu Gils, ásamt uppskrift.
a-b
(Merkt 3 a-c).
2(177) Gil í Fjörðum. Afhending Höfða 1840. Umsögn um kirkjukúgildi, ásamt uppa-b
skrift. (Merkt 4 a-c).
2(178) Jórunnarstaðir og Kúsveinsstaðir í Fjörðum. Prófastsvísitasía á Grýtubakka 1753.
a-b
Vitnað er til gjafabréfs Jóns biskups Arasonar frá 1533, ásamt uppskrift. (Merkt
5 a-c).
2(179) Grýtubakkakirkjustóll. Máldagabrot fært á eftir biskupsvísitasíu árið 1829.
a-b
Umsögn um afrétt Grýtubakka móts við Kaðalsstaði og eign á Leirdalsheiði, sem
og reka austur að Gjögrum m.m. Sagt frá 1522. Upplesið á þingi 1725, ásamt
uppskrift. (Merkt 6 a-b).
2(180) Laufás. Skrá séra Magnúsar Ólafssonar yfir eignir Laufáskirkju 1635. Þar er
a-b
vikið að jörðum og heimalöndum Laufáss, m.a. Eyvindará, Íshóli, landi milli
Höfðagilja og sögð landamerki Kussungsstaða, ásamt uppskrift. (Merkt 7 a-c).
2(181) Makaskiptabréf fyrir Íshóli og Heiðarhúsum, dags. 7.6.1875. (Merkt 8 a-b).
2(182) Þönglabakki. Landamerkjalýsing líklega skrifuð um 1748, þegar almennt var
a-b
farið að færa og varðveita kirkjustóla, ásamt uppskrift. (Merkt 9).
2(231) Laufás. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Afréttur og sela-b
staða á Flateyjardalsheiði. (Merkt 10).
2(232) Höfði í Höfðahverfi. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725.
a-b
Afréttur fram frá Hvalvatnsfirði. (Merkt 11).
2(233) Þönglabakki. Skýrsla um prestaköll í Þingeyjarþingi 1724 og 1725. Landkostir
a-b
sumar og vetur í meðallagi. (Merkt 12).
2(234) Höfði. „ÞýngEýar Sýslu Kýrkna Reveneur Beneficiatorum og Proprietariorum
a-b
Epter Befalningu Ifervalldsens Samannskrifadur Anno 1726.“ Kirkjan á enga
lögbýlisjörð en heimalönd, stundum byggð, stundum óbyggð. (Merkt 13).
2(235) Grýtubakki. „ÞýngEýar Sýslu Kýrkna Reveneur Beneficiatorum og
a-b
Proprietariorum Epter Befalningu Ifervalldsens Samannskrifadur Anno 1726.“
Kirkjan á eyðikotin Jórunnarstaði og Kúsveinsstaði í Eystrifjörðum. (Merkt 14).
2(236) Prófastsvísitasía á Þönglabakka, dags. 19.9.1735. Vísað til nokkurra lögfestna.
a-b
(Merkt 15 a-b).
2(237) Höfði. Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724
a-b
gerðir að skipun biskups og amtmanns 1726. Kolgerði, Brekka, Tindriðastaði,
Þverá, Gilsland afbýli eða heimalönd staðarins. (Merkt 16).
2(238) Grýtubakki. Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar
a-b
1724 gerðir að skipun biskups og amtmanns 1726. Kirkjan á eyðikotin Kúsveinsstaði og Jórunnarstaði. (Merkt 17).
2(239) Laufás. Reikningar kirkna í Þingeyjarprófastsdæmi febrúar 1723–febrúar 1724
a-b
gerðir að skipun biskups og amtmanns 1726. Talin afbýli staðarins og jarðir.
(Merkt 18 a-b).
2(240) Prófastsvísitasía í Laufási 1735. Taldar jarðeignir kirkjunnar og heimalönd, nefnt
a-b
afréttarítak á Flateyjardalsheiði. (Merkt 19 a-b).
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2(241) Prófastsvísitasía í Höfða 1735. Prestur segir kirkjuna eiga allt heimaland til
a-b
vissra takmarka, engin lögbýli í því plássi. (Merkt 20 a-c).
2(242) Prófastsvísitasía á Þönglabakka, dags. 23.8.1739. Til eru fjórar lögfestur fyrir
a-b
heimalandi. (Merkt 21 a-b).
2(243) Beiðni Jóns Gissurarsonar prófasts og séra Guðmundar Bjarnasonar um dóm á
a-b
rekum, afréttum og ítökum kirkna 1639, ásamt uppskrift. (Merkt 22).
Skjalasöfn stiftamtmans, amtmanns og landshöfðingja (skjalaflokkur A.10.):
2(246) Heiðarhús og Íshóll. Umsókn Jóns Benediktssonar á Stóruvöllum um makaskipti
a-b
á Íshóli og Heiðarhúsum, dags. 23.1.1874, send Laufáspresti. Bréf Laufássprests
til stiftsyfirvalda, dags. 7.3.1874, þar sem mælt er með skiptunum. Efnisatriðin
koma fram í bréfi stiftsyfirvalda til landshöfðingja, dags. 16.9.1874, ásamt uppskrift. (Merkt 1 a-d).
Skjalasöfn Stjórnarráðs Íslands (skjalaflokkur A.11.):
2(133) Sala hálfra Brettingsstaða í Flateyjarhreppi. Afsal, dags. 4.8.1913 og lýsing
jarðarinnar, dags. 29.5.1912. (Merkt 1 a-d).
2(134) Sala Miðgerðis. Afsal, dags. 31.5.1915 og lýsing jarðarinnar, dags. 3.5.1913.
(Merkt 2 a-f).
2(135) Sala Pálsgerðis. Afsal, dags. 31.5.1915 og lýsing jarðarinnar, dags. 5.5.1913.
(Merkt 3 a-e).
2(136) Sala Kussungsstaða. Afsal, dags. 2.9.1915 og lýsing jarðar, dags. 26.12.1913.
(Merkt 4 a-c).
2(137) Sala Þverár í Hvalvatnsfirði. Afsal, dags. 2.5.1916 og lýsing jarðarinnar, dags.
22.5.1915. (Merkt 5 a-d).
2(138) Sala Kaðalsstaða. Afsal, dags. 24.6.1913 og lýsing jarðarinnar, dags. 19.5.1911.
(Merkt 6 a-e).
2(139) Sala Grenivíkur. Bréf séra Árna Jóhannssonar til Stjórnarráðsins um jarðakaupin,
lýsing jarðarinnar, dags. 12.7.1913 og metið eftirgjald lands þess sem presturinn
óskar kaups á, dags. 14.7.1913. (Merkt 7 a-j).
2(140) Litlagerði, afsal fannst ekki. Lýsing jarðarinnar, dags. 3.6.1916. (Merkt 8 a-b).
2(141) Kolgerði, afsal fannst ekki. Lýsing jarðarinnar, dags. 30.5.1916. (Merkt 9 a-b).
2(142) Grund, afsal fannst ekki. Lýsing jarðarinnar, dags. 4.10.1915 og bréf séra Árna
Jóhannessonar á Þönglabakka, dags. 27.11.1916 þar sem hann gerir athugasemdir
við landamerki jarðarinnar frá 1886. (Merkt 10 a-e).
2(143) Heiðarhús. Bréf biskups, dags. 26.1.1910 um að timbur úr bæjarhúsum eyðijarðarinnar Heiðarhúsa sé látið Hálshreppi falt til sæluhússbyggingar og
sæluhússhalds í Heiðarhúsum og samþykki Stjórnarráðs, dags. 8.2.1910. (Merkt
11 a-e).
2(151) Tvö bréf frá Pétri Jónssyni umboðsmanni Norðursýsluumboðsins til Stjórnarráðsins. Hið fyrra frá 23.8.1906, greinir frá því að jörðin Keflavík hafið farið í
eyði í kjölfar mikils grjótfoks á túnið og ekki hafi tekist að fá ábúanda á þessa
afskekktu jörð. Í svarbréfi sínu ráðleggur Stjórnarráðið honum að bjóða jörðina
til leigu án endurgjalds fyrstu tvö árin. Í seinna bréfinu, dags. 4.9.1907, segir
Pétur að ráð þetta hafi ekki virkað og leggur til að landið sé selt á leigu sem
afréttarland og fellst Stjórnarráðið á það. (Merkt 13 a-h).
2(244) Bréf Stjórnarráðs Íslands til allra sýslumanna, dags. 29.12.1919, þar sem beðið er
um skýrslu um svæði sem talin eru til almenninga eða afrétta. (Merkt 1 a-c,
almennt).
2(245) Svarbréf Sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, dags. 6.4.1920, við bréfi Stjórnarráðs
Íslands, dags. 29.12.1919. (Merkt 1 b, almennt).
2(247) Heiðarhús og Íshóll í Bárðardal. Bréf stiftsyfirvalda til landshöfðingja, dags.
a-b
16.9.1874 varðandi makaskipti á Íshóli og Heiðarhúsum á Flateyjardalsheiði,
ásamt uppskrift. (Merkt 12 a-b).
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur A.16.):
2(150) Kirkjureikningur Grýtubakka, dags. 12.5.1611. Getið um jarðeignir kirkjunnar
eftir kirkjureikningi frá 1569. (Merkt 1 a-e).
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2(152)

Bréf biskups Íslands til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu. Tilteknum ítökum kirkna
lýst, dags. 4.5.1954.
Jarðabréf og máldagar (skjalaflokkur B.1):
2(183) Máldagar Auðunar rauða. Flateyjarkirkja (1318). (Í.f. II, bls. 441).
2(184) Máldagar Auðunar rauða. Þönglabakkakirkja, Grýtubakkakirkja, Höfðakirkja og
Laufáskirkja (1318). (Í.f. II, bls. 443-447).
2(185) Kaupbréf, dags. 21.4.1345. Grýtubakka getið. (Í.f. II, bls. 788-789).
2(186) Látur er nefnt í tylftatali um Ísland (1312) en varla átt við jörðina. (Í.f. III, bls.
18).
2(187) Vík seld fyrir 7 ásauðarkúgildi, 7 kýr og 6 geldfjárkúgildi (20 hundruð), dags.
21.2.1381. (Í.f. III, bls. 359).
2(188) Kaðalsstaðir ásamt Syðrilátrum seldir, dags. 24.2.1391 „med ollum þeim
vmmerkium. gognum oc giædum sem biarne vard fremst eigandi at til fialls oc
fioru“ (merkja ekki getið). (Í.f. III, bls. 455-456).
2(189) Skrá um Grundarreka og reka- og ítakaskrá Espihóls í Eyjafirði, dags. 24.2.1391.
(Í.f. III, bls. 457-459).
2(190) Máldagar Péturs Nikulássonar. Laufáskirkja og Höfðakirkja. (Í.f. III, bls. 566569).
2(191) Máldagar Péturs Nikulássonar. Grýtubakkakirkja. (Í.f. III, bls. 570-571).
2(192) Sálugjafarbréf Halldórs prests Loftssonar, dags. 8.12.1403. Gefur Þönglabakkakirkju „iord aa fiardarbotni med þeim kugildum sæm þar standa med“. (Í.f. III,
bls. 685).
2(193) Kaupmálabréf Ólafs Sigurðssonar og Jórunnar Brynjólfsdóttur, dags. e.
14.2.1381. Þriðjungur í Ytrilátralandi og rekum lagður. (Í.f. IV, bls. 13).
2(194) Vísitasíugerð Jóns Vilhjálmssonar 1429. Laufáskirkja. (Í.f. IV, bls. 373).
2(195) Grímsnes nefnt í vitnisburði um jarðir, sem eiginmaður hefur fengið konu sinni í
staðinn fyrir heimanfylgjujarðir, sem hann hefur selt, dags. 10.1.1445 (7.9.1446).
(Í.f. IV, bls. 663-664).
2(196) Reikningur Möðruvallaklausturs, dags. 6.11.1447. (Í.f. IV, bls. 710-712).
2(197) Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Höfðakirkja (1461). (Í.f. V, bls. 263).
2(198) Máldagar Ólafs Rögnvaldssonar. Þönglabakkakirkja, Grýtubakkakirkja og
Laufáskirkja (1461). (Í.f. V, bls. 264-269).
2(199) Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Munkaþverárklaustur á skóg að Skuggabjörgum í ákveðnu takmarki og miðað við Þverá í Dalsmynni (1461). (Í.f. V, bls.
303-304).
2(200) Máldagabók Ólafs Rögnvaldssonar. Máldagi Hrafnagils: „Gaf bryniolfur
magnusson j sitt testamentum jordena kadalstade hrafnagils kirkiu med rekum oc
ollum þeim gognum oc gædum sem greindri jordu fylger oc fylgt hefer ath fornu
oc nyiv er liggur j þonglabacka kirkiusokn.“ (1461). (Í.f. V, bls. 315-317).
2(201) Skrá um hálfkirkjur og bænhús. Bænhús í Keflavík, á Látrum, Svínárnesi,
Hringsdal, Hjalla, hálfkirkja í Grenivík, ekki uppi, bænhús á Bárðartjörn, bænhús
í Hvammi (1461). (Í.f. V, bls. 356).
2(202) Arfaskipti, dags. 16.9.1463 (25.2.1464). Miðhús og Svínárnes nefnd. (Í.f. V, bls.
392-394).
2(203) Makaskipti, dags. 10.5.1464 (23.1.1471). Þernusker og Skarð selt. (Í.f. V, bls.
418-419).
2(204) Vitnisburður um kaupmálagjörning Bjarna Ólasonar og Margrétar Loftsdóttur,
dags. 8.5.1471. Þverá í Dalsmynni, Heiðarhús og Vík. (Í.f. V, bls. 610-611).
2(205) Vitni leidd að því að Þverá í Dalsmynni, Heiðarhús og Vík hafi verið lögð í
kaupmála, dags. 17.5.1471. (Í.f. V, bls. 611-612).
2(206) Máldaga- og kaupbréf fyrir Þórisstöðum/Þóroddsstöðum á Svalbarðsströnd,
dags. 22.4.1473. „Svo og ætti Þorestader landeign ut a Flateyardalsheidi og
gielldfiär rekstur a millum mögilia til motz vid Gardswijk.” (Í.f. V, bls. 693-694).
2(207) Fjórðungur í Grenivík seldur með ítökum, virðist metinn til 17 hundraða, og
skógarpartur í Bárðartjarnarlandi lagður með fjórðungi Grenivíkur við sölu, dags.
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30.9.1473. (Í.f. V, bls. 719-720).
Finnastaðir með öllum gögnum og gæðum goldnir Hólakirkju í frændsemispell,
dags. 20.8.1478. (Í.f. V, bls. 151-152).
2(209) Tylftardómur um Hléskóga í arfsmáli, dags. 28.4.1488. (Ekkert vikið að
mörkum). (Í.f. VI, bls. 614-618).
2(210) Skarð í Fnjóskadal, 20 hundruð, Mýri í Bárðardal, 16 hundruð, og fjögur
málnytukúgildi goldin fyrir Stóruvoga á Vatnsleysuströnd, dags. 4.10.1489
(24.3.1491). „sagdi hvorki þeirra odrv til landamerkia aa greindvm jordvm en
hvort sellde odrv epter þvi sem jardernar ætti oc þeim hefde fylgtt at forv oc nyiv
oc þær hefdv fremst eigande at vordet.“ (Í.f. VI, bls. 686).
2(211) Skiptabréf um eignir Bjarna Ólafssonar, dags. 26.9.1492. Þverá í Fnjóskadal með
„kotinu Heiðarhús“ og Vík á Flateyjardal lögð Hólakirkju í Hjaltadal. (Í.f. VII,
bls. 137-138).
2(212) Hólabiskup selur Þverá í Fnjóskadal og Vík á Flateyjardalsheiði, dags.
6.10.1507. (Í.f. VIII, bls. 159-160).
2(213) Gottskálk Nikulásson Hólabiskup kaupir Borðatjörn með öllum gögnum og
gæðum, dags. 2.12.1515. (Í.f. VIII, bls. 413-414).
2(214) Miðhús fengin Munkaþverárklaustri í próventu, dags. 5.5.1519. (Í.f. VIII, bls.
686-687).
2(215) Sigurðarregistur. Hólastóll (1525). (Í.f. IX, bls. 293 og 300-301).
2(216) Sigurðarregistur. Munkaþverárklaustur (1525). (Í.f. IX, bls. 305 og 308-309.
2(217) Sigurðarregistur. Möðruvallaklaustur (1525). (Í.f. IX, bls. 316-319).
2(218) Sigurðarregistur. Reynistaðarklaustur (1525). (Í.f. IX, bls. 320-323).
2(219) Sigurðarregistur. Laufáskirkja (1525). (Í.f. IX, bls. 329-331).
2(220) Grýtubakkabréf, dags. 14.7.1531. (Í.f. IX, bls. 593-595).
2(221) Jarðakaup, dags. 18.9.1532. Steindyr og Hvammur með gögnum og gæðum
fengnar í jarðakaupum. (Í.f. IX, bls. 628).
2(222) Grýtubakkabréf, dags. 31.1.1533. (Í.f. IX, bls. 651-652).
2(223) Eignaskrá Hólastóls, dags. 25.12.1550. (Í.f. XI, bls. 848-849, 864-867, 874-875
og 878).
2(224) Rekaskrá Espihóls í Eyjafirði, dags. 24.2.1391. Talað um ós hinn forna fyrir
Þönglabakka. (Í.f. XII, bls. 28-30).
2(225) Kaupmáli, dags. 30.8. og 4.9.1551. Látur með öllum rekum, 20 hndr. (Í.f. XII,
bls. 302-303).
2(226) Kaupmálabréf, makaskipti, dags. 27.9.1551. Finnastaðir ásamt annarri 15 eða 16
hndr. jörð látnir í makaskiptum fyrir Víkingavatn. (Í.f. XII, bls. 312-313).
2(227) Skýrsla og reikningar Eggerts hirðstjóra Hannessonar og Ólafs biskups Hjaltasonar um jarðeignir þær, er Jón biskup Arason hafi fargað frá Hólastól, og
hverjar jarðir hann hafi fengið stólnum í stað þeirra, dags. 1.9.1552. (Í.f. XII, bls.
459, 462-463).
2(228) Afhending Laufásstaðar, dags. 4.5.1559. Kúgildi á Pálsgerði (Í.f. XIII, bls. 404).
2(229) Reikningar bændakirkna í Hólabiskupsdæmi. Grýtubakkakirkja á „tuo eydikot er
heita Iorunna(r)stader og Kusueinstader j eystrum Fiordum. eingin hus A. og eigi
bygdar j næstu hundrad är“ (1569). (Í.f. XV, bls. 343).
2(230) Kirknareikningar á prestssetrum. Pálsgerði talið meðal jarða Laufáskirkju.
(1569). (Í.f. XV, bls. 349).
Alþingisbækur Íslands (skjalaflokkur B.9.):
2(144) Hólastólsjarðir. Skilmálar við sölu Hólastólsjarða, og listi yfir jarðirnar, dags.
13.3.1802. Þar eru taldar jarðirnar Fjöll og Hringver í máli 2, Nípá, Guðmundarstaðir/Gvendarstaðir, Finnsstaðir, Yztafell með Fellsseli í máli 4, Brettingsstaðir
(hálfir), Jökulsá, Hóll í Fjörðum, Svínárnes (hálft), Miðhús og Grímsnes í máli 5.
(Merkt almennt 1 a-e).
2(145) Heiðarhús, Þverá, Þúfa. Dómar um gerning varðandi Þverá, 60 hndr., m.m.,
dags. 29.4. og 18.5.1691 staðfestir 6.7. s.á. Þar er einnig minnst á kotin Heiðarhús og Þúfu. (Merkt 1 a-b).
2(208)
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2(146)
2(147)

Vestarikrókar í Fnjóskadal. Gjafabréf fyrir10 hndr. í jörðinni árið 1782. (Merkt
2).
Gil í Fjörðum. Tilkynnt um verðlaun til Sigfúsar Jónssonar prófasts úr aukasjóði
rentukammersins fyrir uppbyggingu eyðijarðarinnar Gils með því skilyrði að
hann haldi við húsum og ábúð, árið 1786. (Merkt 3).

Landamerkjabækur (skjalaflokkur A.1.):
4(123) Hóll í Þorgeirsfirði, dags. 2.4.2007.
Afsals og veðmálabækur (skjalaflokkur A.3.):
4(30)
Ártún, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(32)
Borgargerði, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(33)
Brettingsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(34)
Brettingsstaðir I og II, spjöld úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
a-b
4(35)
Finnastaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(36)
Finnastaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(37)
Grenivík, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(38)
Grímsnes, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(39)
Grímsnes, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(40)
Grund, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(41)
Grund, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(42)
Grýtubakki, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(43)
Grýtubakki, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(44)
Heiðarhús, spjald úr Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(45)
Hjalli, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(46)
Hjalli, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(47)
Hléskógar, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(48)
Hléskógar, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(49)
Hóll, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(50)
Hringsdalur, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(51)
Hringsdalur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(52)
Hvammur, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(53)
Hvammur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(54)
Bárðartjörn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(55)
Bárðartjörn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(56)
Jarlsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(57)
Jarlsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(58)
Keflavík, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(59)
Kolgerði, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(60)
Kolgerði, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(61)
Kussungsstaðir, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(62)
Kussungsstaðir, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(63)
Látur, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(64)
Látur, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(65)
Lómatjörn, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(66)
Lómatjörn, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(67)
Miðgerði, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(68)
Miðgerði, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(69)
Pálsgerði, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(70)
Pálsgerði, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(71)
Skarð, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(72)
Skarð, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(73)
Sker, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(74)
Svínárnes, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(75)
Svínárnes, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.

1171

1172
4(77)
Steindyr, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(78)
Steindyr, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(79)
Þverá, yfirlitssíða úr eldri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(80)
Þverá, yfirlitssíða úr yngri Afsals- og Veðmálabók Þingeyjarsýslna.
4(85)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grund, dags. 16.1.2008.
4(86)
Þinglýsingarvottorð fyrir Miðgerði I, dags. 16.1.2008.
4(87)
Þinglýsingarvottorð fyrir Steindyr, dags. 16.1.2008.
4(88)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hléskóga, dags. 16.1.2008.
4(89)
Ártún I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(90)
Ártún II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(91)
Borgargerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(92)
Finnastaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(93)
Gil, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(94)
Grenivík, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(95)
Grímsnes, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(96)
Grund, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(97)
Grýtubakki I, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(98)
Grýtubakki II, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(99)
Kussungsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(100) Hjalli, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(101) Hóll, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(102) Hringsdalur, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(103) Árbær, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(104) Hvammur, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(105) Jarlsstaðir, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(106) Keflavík, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(107) Kolgerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(108) Látur, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(109) Litlagerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(110) Lómatjörn, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(111) Miðgerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(112) Pálsgerði, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(113) Skarð, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(114) Sker, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(115) Steindyr, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(116) Svínárnes, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(117) Syðri-Grund, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(118) Þverá, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(119) Þönglabakki, yfirlitssíða úr Afsals- og Veðmálabók Eyjafjarðarsýslu.
4(124) Þinglýsingarvottorð fyrir Miðgerði I, dags. 14.2.2008.
Landskiptabækur (skjalaflokkur A.4):
4(31)
Grund, dags. 14.2.1935.
Fornleifaskráning (skjalaflokkur A.14.):
4(83)
Menningarminjar á miðhálendi Íslands. Fornleifastofnun Íslands 1996.
Forsíða; Efnisyfirlit: Inngangur (bls. 4-6); Inngangur að VI. kafla „Menningarminjar á miðhálendi Íslands eftir sýslum, samantekt“ (bls. 50); „SuðurÞingeyjarsýsla“ (bls. 62-63); „Viðauki I. Friðlýstar minjar á miðhálendi
Íslands“-„Suður Þingeyjarsýsla“ (bls. 73-74); „Viðauki II. Skrá um menningarminjar á miðhálendi Íslands“- „Suður-Þingeyjarsýsla“ bls. 78-79 og 160-173;
Heimildaskrá (bls. 197-207).
4(84)
Svæðisskráning fornleifa í máli nr. 5/2007, Grýtubakkahreppur ásamt Flateyjardalsheiði vestan Dalsár. Fornleifastofnun 2007.
Prentuð fasteigna- og jarðamöt (skjalaflokkur B.2.):
4(25)
Jarðatal J. Johnsens, 1847, bls. 314-341.
4(26)
Ný jarðabók 1861, bls. 121-132.
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4(27)
Fasteignabók 1921, bls. 153-169.
4(28)
Fasteignabók 1932, bls. 83-90.
4(29)
Fasteignabók 1942-1944, bls. 42-48.
Fjallskilareglugerðir (skjalaflokkur B.4.):
4(9)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 64/1893, B-deild, bls.
85-90.
4(10)
Reglugjörð um fjallskil í Þingeyjarsýslu, nr. 108/1904, B-deild, bls. 235-243.
4(11)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 82/1913, B-deild, bls.
122-132.
4(12)
Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu, nr. 58/1920, B-deild, bls.
160-168.
4(13)
Reglugj. um breyt. á reglug. um fjallskil í vesturhl. Þingeyjarsýslu, dags.
16.6.1920, nr. 54/1924, B-deild, bls. 92.
4(14)
Fjallskilareglugjörð fyrir Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár, nr. 69/1929, B-deild,
bls. 203-213.
4(15)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 107/1937, B-deild, bls. 195203.
4(16)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 231/1952, Bdeild, bls. 446-453.
4(17)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurbæ, nr. 77/1959, Bdeild, bls. 133-141.
4(18)
Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík, nr. 207/1974, Bdeild, bls. 444-451.
4(19)
Fjallskilasamþykkt fyrir Eyjafjarðarsýslu, Akureyri, Dalvík, Ólafsfjörð og
Siglufjörð, nr. 402/1988, B-deild, bls. 917-923.
4(20)
Fjallskilasamþykkt fyrir Suður-Þingeyjarsýslu austan Vaðlaheiðar, nr. 169/1996,
B-deild, bls. 342-349.
4(21)
Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélög á svæði héraðsnefndar Eyjafjarðar, nr.
235/1996, B-deild, bls. 490-497.
4(22)
Auglýsing um stórgripi í afrétt Grýtubakkahrepps, 291/2000, B-deild, bls. 586.
4(23)
Fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélög á svæði héraðsnefndar Eyjafjarðar, nr.
439/2002, B-deild, bls. 1241-1248.
4(24)
Auglýsing um breyt. á fjallskilasamþykkt f. sveitarfélög á svæði héraðsnefndar
Eyjafj. nr. 439/2002, nr. 637 frá 16.8.2003.
Önnur óprentuð frumgögn (skjalaflokkur B.11):
4(1)
Beiðni óbyggðanefndar til Grýtubakkhrepps um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(2)
Beiðni óbyggðanefndar til Þingeyjarsveitar um umsögn við leitarlista óbyggðanefndar og beiðni um gögn, dags. 19.1.2007.
4(3)
Svar Grýtubakkahrepps, dags. 31.1.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt grunnkorti Aðaldælahrepps (ódags. og ekki í mælikv.).
4(4)
Svar Þingeyjarsveitar, dags. 9.2.2007, við bréfi óbyggðanefndar, dags.
19.1.2007, ásamt yfirliti yfir fjallskil í Þingeyjarsveit, vestari hluta, dags. febr.
2007.
4(5)
Beiðni félagsmálaráðuneytisins til allra sveitarstjórna um upplýsingar varðandi
afrétti, dags. 20.2.1989.
4(6)
Svar Hálshrepps, dags. 25.2.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags.
20.2.1989.
4(7)
Svar Ljósavatnshrepps, dags. 20.4.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(8)
Svar Grýtubakkahrepps, dags. 7.11.1989, við beiðni félagsmálaráðuneytisins,
dags. 20.2.1989.
4(76)
„Upplýsingar um afréttir og fjallskil í Þingeyjarsýslu árið 1959.“ Sýslumaður
Þingeyjarsýslu, Jóhann Skaftason, dags. 13.5.1959. Fylgiskjal með bréfi
Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags.
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4(81)
4(82)

4(120)
4(121)
4(122)

14.11.1985.
„Álitsgerð um réttarstöðu afréttar á Flateyjardal og Flateyjardalsheiði.“ Sigurður
Gizurarson, dags. í júní 1983. Fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags. 14.11.1985.
„Hver er réttur bænda í Grýtubakkahreppi til að reka fé sitt í lönd Hálshrepps án
samninga eða greiðslu?“ Álitsgerð Hrafns Bragasonar, dags. í desember 1980.
Fylgiskjal með bréfi Sigurðar Gizurarsonar, sýslumanns, til dómsmálaráðuneytisins, dags. 14.11.1985.
Samþykki Jarðanefndar S-Þingeyjarsýslu um að Kolgerði verði lögð undir Hléskóga, dags. 15.2.2004.
Heimild landbúnaðarráðherra til þess að jarðirnar Árbær, Hvammur og
Hvammur/Árbær verði sameinaðar í eitt lögbýli undir nafninu Hvammur I, dags.
27.11.2006.
Bréf landbúnaðarráðuneytisins til Jóhanns Skírnissonar þar sem það fellur frá
forkaupsrétti á jörðinni Litlagerði, dags. 5.2.2007.

Lagt fram af Jóni Höskuldssyni hrl. vegna Grýtubakka I-II:
5
Kröfulýsing, dags. 12.2.2007.
5(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grýtubakka I, dags. 5.2.2007.
5(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grýtubakka II, dags. 5.2.2007.
5(3)
Útprentun af færslum fyrir Grýtubakka I, af heimasíðu Landskrá fasteigna, dags.
10.2.2007.
5(4)
Útprentun af færslum fyrir Grýtubakka II, af heimasíðu Landskrá fasteigna,
dags. 10.2.2007.
5(5)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna tiltekinna jarða í Grýtubakkahreppi:
6
Kröfulýsing, dags. 2.2.2007.
6(1)
Hornpunktaskrár fyrir tilteknar jarðir í Grýtubakkahreppi, dags. 31.3.2007.
6(2)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
6(3)
Viðbót við greinargerð, ásamt lista yfir helstu lögfræðirit sem vitnað er til, dags.
6.9.2007.
6(4)
Héraðsdómur Norðurlands eystra. Grýtubakkahreppur til eignardóms um jörðina
Kaðalstaði, dags. 25.2.1997.
6(5)
Yfirlýsing varðandi austur landamerki jarða í Höfðahverfi og Gerðum, dags.
23.9.2007.
6(6)
Nokkrar athugasemdir Guðnýjar Sverrisdóttur, sveitarstjóra, varðandi kröfur
ríkisins til þjóðlenda á jörðum Grýtubakkahrepps, dags. 2007.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Ártúns:
7
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
7(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Ártún, dags. 23.1.2007.
7(2)
Útprentun af færslum fyrir Ártún, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
7(4)
„Nokkrar hugleiðingar vegna krafna íslenska ríkisins í þinglýstar jarðeignir
bænda í skjóli þjóðlendulaga.“ Dags. 7.8.2007 eftir Svein Sigurbjörnsson.
7(5)
Afsal landbúnaðarráðherra á Ártúni til Sveins Sigurbjörnssonar, dags. 30.8.1967.
7(6)
Veðskuldabréf, þinglýst á Ártún, dags. 15.11.1973.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Borgargerðis:
8
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
8(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Borgargerði, dags. 23.1.2007.
8(2)
Útprentun af færslum fyrir Borgargerði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 18.1.2007.
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8(4)

Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Afsal á jörðinni Borgargerði, skv. ákvæðum laga um ættaróðul, dags. 18.6.1968.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Brekku:
10
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
10(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Brekku, dags. 3.4.2007.
10(2)
Útprentun af færslum fyrir Brekku, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
2.4.2007.
10(3)
Afsal landbúnaðarráðherra á Brekku til Grýtubakkahrepps, dags. 8.12.1967.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Finnastaða I-II:
11
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
11(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Finnastaði I, dags. 3.4.2007.
11(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Finnastaði II, ódags.
11(3)
Útprentun af færslum fyrir Finnastaði I, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 18.1.2007.
11(4)
Útprentun af færslum fyrir Finnastaði II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 18.1.2007.
11(5)
Skiptagerð dánarbús Þórhalls Gunnlaugssonar, dags. 22.10.2006.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Gils:
12
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
12(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Gil, dags. 3.4.2007.
12(2)
Útprentun af færslum fyrir Gil, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
2.4.2007.
12(3)
Afsal landbúnaðarráðherra á Gili til Grýtubakkahrepps, dags. 8.12.1967.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Grenivíkur:
13
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
13(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grenivík, dags. 3.4.2007.
13(2)
Útprentun af færslum fyrir Grenivík, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
2.4.2007.
13(3)
Tilkynning landbúnaðarráðuneytisins til Grýtubakkahrepps um að Dalur og
Sunnuhvoll hafi fylgt með þegar Grýtubakkahr. keypti Grenivík, dags.
15.5.2002.
13(4)
Afsal landbúnaðarráðherra á Grenivík til Grýtubakkahrepps, dags. 5.11.1973.
13(5)
Staðsetning Gljúfurárvaðs ásamt kortum með athugasemdum, dags. 1.8.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Grímsness:
14
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
14(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Grímsnes, dags. 23.1.2007.
14(2)
Útprentun af færslum fyrir Grímsnes, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
a-b
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hjalla:
15
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
15(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hjalla, dags. 23.1.2007.
15(2)
Útprentun af færslum fyrir Hjalla, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
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Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hléskóga:
16
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
16(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hléskóga, dags. 23.1.2007.
16(2)
Útprentun af færslum fyrir Hléskóga, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
a-c
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hóls:
17
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
17(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hól í Þorgeirsfirði, dags. 4.10.2007.
17(2)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hól, dags. 3.4.2007.
17(3)
Útprentun af færslum fyrir Hól í Þorgeirsfirði, af heimasíðu Fasteignamats
ríkisins, dags. 4.10.2007.
17(4)
Afsal Stefáns Jónssonar á Hóli til Grýtubakkahrepps, dags. 7.11.1940.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hringsdals:
18
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
18(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hringsdal, dags. 3.4.2007.
18(2)
Afsal Sveins Jóhannessonar á Hringsdal til Kára Kárasonar, dags. 2.1.2005.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Hvamms:
19
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
19(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Hvamm, dags. 23.1.2007.
19(2)
Útprentun af færslum fyrir Hvamm, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1. og 2.4.2007.
19(3)
Staðsetning Gljúfurárvaðs. Sjá skjal 13(5).
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
19(5)
Samkomulag Grýtubakkahrepps og Fjörðunga um rjúpnaveiði, dags. 6.11.2001.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Jarlsstaða:
20
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
20(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Jarlsstaði, dags. 23.1.2007.
20(2)
Útprentun af færslum fyrir Jarlsstaði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Keflavíkur:
21
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
21(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Keflavík, dags. 3.4.2007.
21(2)
Útprentun af færslum fyrir Keflavík, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
3.4.2007.
21(3)
Afsal landbúnaðarráðherra á Keflavík til Grýtubakkahrepps, dags. 8.12.1967.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Kolgerðis:
22
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
22(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Kolgerði, dags. 23.1.2007.
22(2)
Útprentun af færslum fyrir Kolgerði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Kussungsstaða:
23
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
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23(1)
23(2)
23(4)

Þinglýsingarvottorð fyrir Kussungsstaði, dags. 23.1.2007.
Útprentun af færslum fyrir Kussungsstaði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Héraðsdómur Norðurlands eystra. Grýtubakkahreppur til eignardóms um jörðina
Kussungsstaði, dags. 25.2.1997.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Láturs:
24
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
24(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Látur, dags. 3.4.2007.
24(2)
Útprentun af færslum fyrir Látur, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
3.4.2007.
24(3)
Endurrit úr uppboðsbók Þingeyjarsýslu og Húsavíkur. Mál nr. 8/1972, dags.
23.1.1973.
24(4)
Landamerkjabréf, dags. 2.4.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Litla-Gerðis:
25
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
25(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Litla-Gerði, dags. 23.1.2007.
25(2)
Útprentun af færslum fyrir Litla-Gerði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-c
dags. 3.4. og 18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Lómatjarnar:
26
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
26(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Lómatjörn, dags. 23.1.2007.
26(2)
Útprentun af færslum fyrir Lómatjörn, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Miðgerðis II:
27
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
27(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Miðgerði II, dags. 23.1.2007.
27(2)
Útprentun af færslum fyrir Miðgerði II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 18.1.2007.
27(3)
Stofnskjal fyrir Miðgerði II, dags. 6.11.2002, ásamt uppdrætti.
27(4)
Skiptayfirlýsing á Miðgerði, dags. 6.10.2002, ásamt uppdrætti (sjá skjal nr.
27(3).
27(5)
Staðfesting landbúnaðarráðuneytisins á landskiptum Miðgerðis, dags.
23.10.2002.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
27(7)
Samþykkt Jarðanefndar S-Þingeyjarsýslu á kaupsamningi og afsali vegna Miðgerðis.
27(8)
Afsal Friðbjörns Guðnasonar og Kristínar Elínar Stefánsdóttur á jörðinni Miðgerði til Sveins Sigurbjörnssonar o.fl., dags. 5.3.1986.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Pálsgerðis:
28
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
28(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Pálsgerði, dags. 23.1.2007.
28(2)
Útprentun af færslum fyrir Pálsgerði, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
28(4)
Lóðarleigusamningur fyrir sumarhús í landi Pálsgerðis, dags. 31.8.1997.
28(5)
Samþykkt Jarðanefndar S-Þingeyjarsýslu á kaupsamningi og lóðarleigusamningi
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28(6)

vegna Pálsgerðis, dags. 18.8.1985.
Afsal Ísleifs Sumarliðasonar á jörðinni Pálsgerði til Sveins Sigurbjörnssonar,
dags. 30.4.1985.

Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Skarðs:
29
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
29(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Skarð, dags. 23.1.2007.
29(2)
Útprentun af færslum fyrir Skarð, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
a-b
18.1.2007.
29(3)
Skarð og Litlagerði. Greinargerð um búsetu og landnytjar að fornu og nýju.
Unnið af Jóhanni og Bessa Skírnissonum og Eiríksínu Þorsteinsdóttur, ódags. en
mótt. 2.4.2007, ásamt tilgreindum fylgiskjölum.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
29(5)
Skarð og Litlagerði. Greinargerð um landamerki og eignarhald, ásamt tilgreindum fylgiskjölum. Unnið af Bessa og Jóhanni Skírnissonum, dags.
28.8.2007.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Skers:
30
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
30(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Sker, dags. 23.1.2007.
30(2)
Útprentun af færslum fyrir Sker, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
a-b
18.1.2007.
30(3)
Afsal Péturs Axelssonar á Skeri til Ásmunds H. Einarssonar o.fl., dags.
1.2.1999.
30(4)
Dómur héraðsdóms Norðurlands eystra nr. E-305/1998, dags. 5.11.1998.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Svínárness:
31
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
31(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Svínárnes, dags. 23.1.2007.
31(2)
Útprentun af færslum fyrir Svínárnes, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
a-b
18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Tindriðastaða:
32
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna upprekstarlands milli Höfðagilja:
33
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Þverár:
34
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
34(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þverá, dags. 3.4.2007.
34(2)
Útprentun af færslum fyrir Þverá, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
3.4.2007.
34(3)
Skiptayfirlýsing. Elín Þórhallsdóttir erfir Þverá, dags. 5.5.1976.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
Lagt fram af Ólafi Björnssyni hrl. vegna Þönglabakka:
35
Kröfulýsing, dags. 30.3.2007.
35(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þönglabakka, dags. 23.1.2007.
35(2)
Útprentun af færslum fyrir Þönglabakka, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 18.1.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 6(2).
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Lagt fram af Óskari Sigurðssyni hrl. vegna Grundar og Syðri-Grundar:
36
Kröfulýsing, dags. 8.3.2007.
36(1)
Útprentun af færslum fyrir Grund, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins, dags.
27.4.2007.
36(2)
Útprentun af færslum fyrir Syðri-Grund, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
a-b
dags. 27.4.2007.
36(3)
Útprentun af færslum fyrir Syðri-Grund II, af heimasíðu Fasteignamats ríkisins,
dags. 27.4.2007.
36(4)
Útprentun af færslum fyrir Grund, af heimasíðu Landskrár Fasteigna.
Veðbandayfirlit, dags. 27.4.2007.
36(5)
Greinargerð, dags. 1.8.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Jökulsár:
37
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
37(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Jökulsá, dags. 30.1.2007.
37(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Jökulsá, dags. 19.2.2007.
Lagt fram af Ragnari Aðalsteinssyni hrl. vegna Víkur:
38
Kröfulýsing, dags. 2.4.2007.
38(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Vík, dags. 29.12.2006.
38(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Vík, dags. 19.2.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Eyvindarár:
39
Kröfulýsing, dags. 1.4.2007.
39(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Eyvindará, dags. 31.1.2007.
39(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Eyvindará, dags. 19.2.2007.
39(3)
Hornpunktaskrá fyrir Eyvindará, ódags. en mótt. 3.4.2007.
39(4)
Afsal landbúnaðarráðherra á Heiðarhúsum, Eyvindará og Bleiksmýrardal vestri
til Hálshrepps, dags. 22.5.1978.
39(5)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
39(6)
Úr smiðju Erlings Arnórssonar, Þverá Dalsmynni, ódags. en mótt. 26.9.2007. Rit
um göngur og eyðijarðir á Flateyjardals, Flateyjardalsheiði og í Hálshreppi. Bls.
1-36.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Heiðarhúsa:
40
Kröfulýsing, dags. 1.4.2007.
40(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Heiðarhús, dags. 30.1.2007.
40(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Heiðarhús, dags. 19.2.2007.
40(3)
Hornpunktaskrá fyrir Heiðarhús, ódags. en mótt. 3.4.2007.
Greinargerð, sjá skjal nr. 39(5).
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Vestari-Króka:
41
Kröfulýsing, dags. 1.4.2007.
41(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Vestari-Króka, dags. 31.1.2007.
41(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Vestari-Króka, dags. 2.4.2007.
41(3)
Hornpunktaskrá fyrir Vestari-Króka, ódags. en mótt. 3.4.2007.
Lagt fram af Sigurði Jónssyni hrl. vegna Þúfu:
42
Kröfulýsing, dags. 1.4.2007.
42(1)
Þinglýsingarvottorð fyrir Þúfu, dags. 31.1.2007.
42(2)
Fasteignamatsvottorð fyrir Þúfu, dags. 2.4.2007.
42(3)
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dags. 19.9.1974.
Lagt fram af málsaðilum:
48
Yfirlitskort, mælikvarði 1:100.000 í A1. Mál nr. 5/2007. Kröfulínur allra
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49
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49(1)
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49(2)
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49(3)
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a-b
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a-c
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50(3)
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50(5)
Greinargerð, dags. 8.8.2007.
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51
Kröfulýsing, dags. 8.8.2007.
51(1)
Eignaregistur Hálshrepps, dags. 1915, 1922, 1-24-1927, 1929-1934.
a-l
51(2)
Listi yfir ítök í jarðir í Þingeyjarsýslu samkvæmt því sem landamerkjaskrár
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Ónr
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985, bls. 55, 88 og 97.
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Ónr
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Lagt fram til hliðsjónar af Ragnari Aðalsteinssyni hrl.:
Ónr. Case of J.A. Pye (Oxford) Ltd. v. The United Kingdom, dags. 15.11.2005.
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